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RESUMO

DESENVOLVIMENTO DE LIGANTE HIDRÁULICO A PARTIR DE RESÍDUOS DE
CIMENTO HIDRATADO, TIJOLO CERÂMICO E METACAULINITA

A indústria do cimento hoje é responsável por 5% das emissões gasosas que
causam o efeito estufa no mundo. Esse trabalho tem por objetivo o desenvolvimento
de um ligante, de baixo impacto ambiental (emissões de CO2), obtido a partir de
resíduo de pasta de cimento endurecida e resíduo de cerâmica vermelha. Um
cimento constituído majoritariamente por clinquer foi hidratado aos 28 dias e moído
abaixo de 150 µm. Diferentes alíquotas foram tratadas termicamente nas
temperaturas de 300, 500 e 650ºC. Para se avaliar o fenômeno de desidratação dos
compostos, os materiais foram caracterizados por análises químicas, granulometria,
difração de raios-X com refinamento Rietveld, e análise térmica. Em seguida, esses
resíduos de cimento foram submetidos a reidratação, com ou sem presença de
pozolanas (resíduo de tijolos de cerâmica vermelha moído abaixo de 150 µm e
metacaulinita). As pastas reidratadas, com ou sem adições pozolânicas, foram
novamente caracterizadas para se avaliar a formação de compostos formados,
incluindo ensaios de calorimetria de condução isotérmica e de resistência à
compressão. O tratamento térmico deu origem à silicatos de cálcio em uma forma
mineralógica, aqui chamada, "intermediária". Esses silicatos são passíveis de se
reidratar, paralelamente à hidratação residual dos silicatos de cálcio anidros
disponíveis e expostos pela moagem destes materiais. Ambas pozolanas, quando
adicionadas nas pastas de resíduos de cimento, desenvolveram atividade
pozolânica com o tempo, conferindo resistências à compressão de até 12 MPa para
esse cimento alternativo. A temperatura mais indicada para o tratamento térmico foi
500ºC. Os resultados apontam para a viabilidade da utilização do resíduo de cimento
hidratado, tratado termicamente, como um ligante alternativo, como também para
utilização de resíduos de cerâmica vermelha como adição pozolânica.

Palavras-chave: cimento; RCD; reciclagem; hidratação; desidratação; reidratação;
pozolana; cerâmica vermelha; metacaulinita.

ABSTRACT

DEVELOPMENT OF HIDRAULIC BINDER FROM HYDRATED CEMENT WASTE,
RED CERAMIC BRICK AND METACAULINITE

The cement industry now accounts for 5% of gas emissions that cause global
warming in the world. This work aims at the development of a low environmental
impact (CO2) binder, derived from hardened cement paste waste and red ceramic
waste. An Ordinary Portland cement was hydrated at 28 days and ground below 150
micrometers. Different aliquots were heat treated at temperatures of 300, 500 and
650°C. To evaluate the phenomenon of dehydration of the compounds, the materials
were characterized by chemical analysis, particle size, X-ray diffraction with Rietveld
refinement, and thermal analysis. Then, the cement waste were subjected to
rehydration with or without pozzolans (red ceramic waste ground below 150
micrometers and metacaulinite, avaliable on mercy). The rehydrated cement pastes,
with or without pozzolanic additions, were again characterized to evaluate the
formation of compounds, including tests of isothermal conduction calorimetry and
compressive strength. The heat treatment of calcium silicates formed a new silicate
that was called here "intermediate". These silicates are able to rehydrate, aided by
the residual hydration of anhydrous calcium silicates available and exposed by
grinding. Both pozzolans, when added in the cement pastes as adiction, were able to
develop pozzolanic activity, giving the compressive strength up to 12 MPa for this
altenative binder. The most suitable temperature for heat treatment was 500°C. The
general results indicate the feasibility of using the hardened cement paste waste,
heat treated, as an alternative binder, as well as the use of red ceramic waste as
pozzolanic addition.

Key words: cement; CDW; recycling; hydration; dehydration; rehydration; pozzolan;
red ceramic; metacaulinite.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e relevância da pesquisa

No Brasil em 2009, foram produzidas 59,1 milhões de toneladas de cimento
(SNIC, 20010a), e, a cada ano, são consumidos mais de 250 milhões de toneladas
de produtos à base de cimento (JOHN, 2007).
Não menos importante é a produção de cerâmica vermelha. Segundo dados
da Associação Brasileira de Cerâmica1, foram produzidos 64 milhões de toneladas
de cerâmica vermelha em 2008.
Assim, a construção civil é o setor industrial que mais consome matériasprimas (JOHN, 2007) e permanecerá crescendo por muitas décadas. Praticamente
todas as matérias-primas utilizadas não são renováveis.
Utilizar resíduo é uma realidade na indústria de cimento brasileira desde a
década de 80 (SNIC, 2009b). Além de poupar a extração de recursos naturais nãorenováveis, o uso de resíduos (escórias, pozolanas) como cimentos ou adições aos
mesmos tem conseguido reduzir expressivamente as emissões de CO2 relacionadas
à produção do cimento composto, por diminuir a fabricação do clinquer portland,
obtido pela descarbonatação do calcário.
A indústria do cimento hoje é responsável por 5% das emissões gasosas que
causam o efeito estufa no mundo (WBCSD, 2009). Neste documento, a busca por
matérias-primas alternativas e novos tipos de cimentos são apontadas como
necessárias no longo prazo pelas questões ambientais e efeitos de mudanças
climáticas.
Nos últimos anos, algumas pesquisas internacionais apontaram que os finos
de resíduos de concreto, contendo pasta de cimento hidratada, quando tratados
termicamente, podem apresentar certa capacidade de reidratação (SHUI et al.,
2008, 2009; CASTELLOTE et al., 2004; FARAGE; SERCOMBE; GALLÉ, 2003;
ALONSO; FERNANDEZ, 2004; SPLITTGERBER; MUELLER, 2004; BRUTON et al.,
1993). As temperaturas de calcinação geralmente discutidas estão abaixo de 650ºC,

1

http://www.abceram.org.br
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não havendo praticamente fenômeno de descarbonatação que é o principal
responsável pelas emissões de CO2 durante o processo de produção de um ligante.
Mesmo que este novo tipo de cimento tenha resistência mecânica bem
limitada, isto não impede que o mesmo seja viável em inúmeras aplicações de
engenharia; tais como obras de geotécnica, estabilização de pavimentos, elementos
pré-fabricados não estruturais, etc.
Além disso, pesquisadores nacionais e internacionais indicaram a existência
de atividade pozolânica nos resíduos de cerâmica vermelha, devido ao fato do
processo de calcinação ocorrer em temperaturas abaixo de 900ºC (BARONIO, 1997;
FILHO, 2000; LEITE, 2002; FILHO, 2006; GONÇALVES, 2006; ROJAS, 2006).
O uso combinado destes dois resíduos pode gerar um tipo de ligante ainda
melhor, devido à contribuição da atividade pozolânica no processo de reidratação do
cimento, com a vantagem de serem comumente encontrados nos finos dos resíduos
de construção e demolição (RCD).
A composição química dos finos de RCD se assemelha a de pozolanas
(Figura 1), conforme ANGULO et al., (2009). Eles são constituídos por uma mistura
de cimento hidratado, cerâmica vermelha e/ou argilominerais provenientes de solos,
e feldspato/quartzo. Dependendo da concentração de cerâmica vermelha no
resíduo, o teor de argilominerais varia entre 20 e 40% bem como o teor de cimento
hidratado. Os finos possuem menos de 20% de quartzo/feldspato (tectosilicatos),
tornando o resíduo interessante para uso potencial como ligante.
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Pozolanas
e argilas
Cinza
Volante

Escória de
alto forno (ácida)
Escória de
alto forno
(básica)
Cimento portland

Figura 1: Comparação entre a composição de RCDs mistos e matérias primas do cimento.
Fonte: ANGULO et al. (2009).

Por isso, a importância deste trabalho não está centralizada apenas no uso de
resíduos de cimento hidratado e de cerâmica vermelha como um novo tipo de
ligante, mas também na possibilidade de uso dos finos de RCD para tal finalidade,
compostos por uma mistura desses dois materiais dentre outros.
Os finos de RCD são materiais mais complexos e difíceis de serem
devidamente

caracterizados.

Estarão

presentes

diversos

outros

materiais

intervenientes; tais como quartzo, mica e feldspato.
Como não há estudos de base suficientes envolvendo estes materiais, de
forma a transformá-lo em um ligante, decidiu-se então trabalhar, numa primeira
etapa, com resíduos mais puros (cimento hidratado e tijolos de cerâmica vermelha),
e em um estudo posterior, com o RCD obtido nas usinas de reciclagem.
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1.2 Objetivo

O trabalho aqui apresentado tem como objetivo o desenvolvimento de um
ligante de baixo impacto ambiental, obtido em escala laboratorial, a partir de resíduo
de cimento hidratado e resíduo de cerâmica vermelha.

1.3 Estrutura do trabalho

O trabalho foi composto por sete capítulos. No primeiro apresentou-se a
justificativa e a importância do tema no contexto atual, além de seu objetivo e a
estrutura em que o trabalho foi apresentado.
O segundo capítulo aborda os processos de hidratação, desidratação e
reidratação do cimento, bem como os mecanismos de ação das pozolanas (incluindo
o resíduo de cerâmica vermelha).
O capítulo terceiro coloca para o leitor o planejamento experimental: o
histórico de obtenção e tratamento dos materiais envolvidos no estudo, além das
metodologias aplicadas.
O quarto e quinto capítulos foram reservados para apresentação e discussão
dos resultados seguidos pelo sexto com as conclusões do trabalho. E por fim o
sétimo que apresenta a continuidade da pesquisa.
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2 ABORDAGEM BIBLIOGRÁFICA - CIMENTO E POZOLANA

Neste capítulo são abordados temas relativos ao uso de materiais cimentícios,
como novos aglomerantes, e pozolanas. Aborda-se o mecanismo de hidratação dos
cimentos e seus compostos de formação, posteriormente a desidratação e
reidratação. Os mecanismos de ação das pozolanas e sua potencialidade de
melhorar a ação dos aglomerantes também são apresentados.

2.1 Hidratação, desidratação e reidratação do cimento

2.1.1 Hidratação

O cimento é considerado um ligante hidráulico, pois, quando misturado com
água, forma compostos hidratados a partir das suas fases constituintes anidras,
resultando no endurecimento ou consolidação do cimento (TAYLOR, 1997).
O processo de fabricação do cimento Portland é o resultado da calcinação
controlada de uma mistura de calcário e argila (ou farinha), e depois a clinquerização
a uma temperatura aproximada de 1450ºC. Ocorrem fusões parciais e o resultado
deste tratamento térmico é o clínquer de cimento, que é posteriormente moído
finamente e misturado com pequena quantidade de gipsita (sulfato de cálcio
dihidratado) para controle das reações iniciais de endurecimento ou a pega do
cimento (TAYLOR, 1997).
O cimento Portland que é, então, a mistura do clínquer com o sulfato de cálcio
dihidratado, pode também conter adições minerais como: escória de alto-forno,
pozolanas (como cinza volante, metacaulinita, cinza de casca de arroz e sílica ativa)
e filler calcário.
O clínquer tem como composição química típica aproximada de 67% de CaO,
22% de SiO2, 5% de Al2O3, 3% de Fe2O3 e 3% de outros constituintes menores, tais
como Na2O, K2O, e MgO. Apresenta também como principais fases mineralógicas
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com elevada cristalinidade a alita2 (C3S), belita (C2S), aluminato de cálcio (C3A) e
ferroaluminato de cálcio (C4AF) como indicado na Foto 1, sendo estes últimos
constituintes da zona intersticial (TAYLOR, 1997).

Foto 1: Aspecto microscópico de um clínquer de cimento Portland.
Fonte: CAMPBELL (1999).

As fases anidras do cimento possuem uma notação específica para serem
identificadas na linguagem de química de cimento, assim como as fases hidratadas.
Estas se referem às principais fases anidras e de hidratação do cimento Portland e
estão apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1: Principais compostos anidros e seus respectivos hidratos.
Nome
Alita
Belita
Aluminato
de cálcio
Ferroaluminato
de cálcio

2

Compostos anidros
Fórmula
Notação2
química
3CaO.SiO2
C3S
2CaO.SiO2
C2S
3CaO.Al2O3
3CaO.Al2O3.
Fe2O3

C3A
C4AF

Compostos hidratados
Nome
Silicato de
cálcio hidratado
Etringita /
Monossulfoalum
inato de cálcio
hidratado/
Aluminato de
cálcio hidratado

Fórmula química

Notação

3CaO.2SiO2.3H2O

C-S-H

C AS H /
C ASH  /
C AH 

AFt / AFm /
C-A-H

As notações C3S, C2S, C3A e C4AF se referem às fases puras. No clínquer estas fases
contém impurezas, como Fe, Mg, Na, K, S e Al, sendo chamadas de alita, belita, aluminato de cálcio
e browmilerita.

30

Para melhor entendimento dos fenômenos de hidratação do cimento deve-se
considerar o gráfico de fluxo de calor liberado na reação com a água em função do
tempo.
A Figura 2 representa a curva de calor de hidratação de um cimento típico. A
interpretação tradicional deste gráfico sugere a utilização de quatro períodos de
hidratação relativos à liberação de calor:
•

Período de reações iniciais (pontos 1 e 2): ocorre liberação de calor em
função da molhagem das partículas e de início de dissolução de fases
como C3S e C3A.

•

Período de indução ou de reações lentas (ponto 3): ocorre a diminuição
na velocidade das reações de hidratação. É também chamado de
período de dormência (QUARCIONI, 2008).

•

Período de aceleração (entre os pontos 3 e 4): estágio em que as
reações de hidratação ocorrem numa taxa maior.

•

Período de desaceleração (entre os pontos 4 e 6): é quando as taxas
de reação hidratação do cimento Portland voltam a reduzir, tendendo a
zero no final desse período.

Tempo (horas)
Figura 2: Calor de hidratação do cimento.
Fonte: HEWLETT (2006).
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2.1.1.1 Período de reações iniciais
Logo após o contato com a água começam a ocorrer solubilizações, e
compostos como sulfatos alcalinos, aluminatos de cálcio e silicatos de cálcio
conferem aumento da concentração iônica das espécies cálcio, alumínio, sulfato e
silício na água de mistura (QUARCIONI, 2008). Estes fenômenos correspondem ao
período chamado de “período de reações iniciais” no gráfico de fluxo de calor no
tempo.
Nesta etapa uma considerável quantidade de energia é liberada. Ocorrem três
fenômenos de maior relevância que contribuem para a liberação de energia: a)
decorrente da molhagem das partículas, b) relativa à dissolução rápida do C3S e c)
relativa à dissolução do C3A (composto altamente reativo).
Autores como BARRET & MÉNÉTRIER (1980) e DAMIDOT et al. (2007)
comprovaram que o C3S é solubilizado rapidamente logo nos primeiros segundos
após a molhagem, com elevada contribuição para o calor liberado.
Quando ocorre a solubilização do C3A algumas reações são desencadeadas
devido à presença de SO42-. Estas reações rápidas decaem em minutos e o
composto formado é o trissulfoaluminato de cálcio ou etringita (AFt). A reação de
formação da AFt pode ser expressa pela equação 1.

3



+ 3 ̅ + 26  →



̅ 

çã 1

As reações de hidratação do C4AF ocorrem do mesmo modo que as do C3A,
diferenciando-se especialmente pela substituição parcial do alumínio pelo ferro
(HEWLETT, 2006).

2.1.1.2 Período de indução ou de reações lentas
Quando a solubilidade das fases citadas anteriormente cai, paralelamente a
taxa de reação diminui devido à escassez de íons Ca2+ e H2SiO4- em solução. Dáse, então, início ao período de “indução ou de reações lentas”.
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Neste período se dá o início da formação de compostos hidratados como o
C-S-H, a partir da reação do C3S com a água. A equação que segue é uma
ilustração da reação de formação do C-S-H.

2   + 6  →

  

+3 

çã 2

A literatura atual aponta duas hipóteses preferenciais para descrever o
mecanismo deste período, ou seja, a camada metaestável e a etapa de dissolução
lenta (BULLARD et al., 2010).
A hipótese da camada metaestável propõe que a desaceleração que ocorre
no período de reações iniciais pode ser devida a uma fina camada de C-S-H,
chamada C-S-H (m) metaestável, que reduz a dissolução do grão de clínquer anidro
(STEIN & STEVELS, 1964; JENNINGS & PRATT, 1979; JENNINGS, 1986;
GARTNER & JENNINGS, 1987). Esta hipótese está baseada em evidências e dados
de experimentos limitados e indiretos (BULLARD, 2008; BULLARD et al., 2010).
Observou-se que existe uma fina camada metaestável ao redor do grão de
alita por meio de novas técnicas de caracterização, a exemplo da “Nuclear
Ressonance Reaction Analysis (NRRA)”, que foi empregada para estudar a
espessura da camada que contém 1H em fases cimentícias puras colocadas em
solução e avaliadas em diversas idades (SCHWEITZER et al., 2007).
BELLMANN et al. (2010) estudando nano partículas de C3S e utilizando
ressonância magnética nuclear (RMN) observaram a formação de um C-S-H
intermediário composto por monômeros de silicato de cálcio hidratado e concluíram
que a hidratação ocorre em dois estágios: a formação da fase intermediária (C-S-H
m) e a transformação da mesma em C-S-H estável quando a solução atingir níveis
suficientes de concentração de Ca2+.
A segunda hipótese, da dissolução lenta, adota o princípio explicado por
BARRET et al. (1983) de que existe a formação de uma camada hidroxilada
superficial sobre o C3S após a mistura com H2O e que a dissolução de íons desta
camada ocorre muito mais lentamente quando comparada com outro mineral com
mesmo nível de insaturação. Seqüencialmente ocorre o desenvolvimento de um
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mecanismo baseado no equilíbrio de estado entre a lenta dissolução do C3S e o
início do crescimento de cristais de C-S-H (GARRAULT et al., 2005).
De acordo com estes conceitos pode-se então afirmar que a taxa de
dissolução do C3S diminui à medida que a concentração de cálcio em solução
aumenta. Quando a solução se supersatura de C-S-H começa a nucleação rápida
na superfície do C3S e crescimento lento do C-S-H dado a pequena área superficial
inicial.
A hipótese da dissolução lenta é explicada também com a ajuda da
cristalografia. Alguns defeitos cristalográficos formados, provavelmente por causa do
resfriamento rápido do C3S, acarretam a redução do período de indução. Fenômeno
que pode ser confirmado pelo trabalho de JUILLAND et al. (2008) que calcinou C3S
a 650°C e obteve uma mudança no polimorfismo passando de monoclínico para
triclínico, corrigindo tais defeitos, o que resultou em um aumento significativo no
tempo de indução (Figura 3) devido à maior estabilidade do cristal e conseqüente
redução da área disponível para reação.
Alita, 82 µm, referência
Alita, 82 µm, 650ºC 6h
Alita, 38 µm, referência

Taxa de calor (mW/g)

Alita, 38 µm, 650ºC 6h

Tempo (h)

Figura 3: Curvas de calor da alita com diferentes granulometria e tratamento térmico.
Fonte: JUILLAND et al. (2008).

A hipótese da dissolução lenta é, em consenso com as pesquisas atuais, a
mais aceita no meio científico, por apresentar maior coerência e trabalhar com
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dados obtidos recentemente pelas técnicas específicas mais modernas e de maneira
menos indireta.
QUARCIONI (2008) descreve de forma resumida a hidratação do cimento
neste período, ou seja, na medida em que as concentrações iônicas crescem e
saturam o meio, os chamados compostos de hidratação começam a se formar e
precipitam em uma forma bem menos solúvel que a sua correspondente anidra. Este
mecanismo é conhecido como mecanismo de “dissolução-precipitação” sendo
aquele que rege a hidratação do cimento nos estágios iniciais.

2.1.1.3 Período de aceleração
Este período é marcado pelo final do tempo de indução onde as reações são
lentas. O período de indução chega ao seu final quando um ponto crítico é atingido,
então, os fenômenos de nucleação e crescimento de C-S-H aceleram-se
bruscamente.
Ensaios de RMN identificaram a formação de dímeros de C-S-H ao final do
período de indução. Isto indica que este é um momento onde ocorre transição da
nucleação para o crescimento de C-S-H por polimerização (BULLARD et al., 2010).
É nesta etapa que as reações de formação do C-S-H ocorrem com maior
velocidade e conferem resistência mecânica ao cimento. Por esta razão, o início e o
fim da pega do cimento estão presentes neste período (QUARCIONI, 2008).
Existem algumas hipóteses sugeridas quanto ao início do período de
aceleração. Segundo a hipótese da camada metaestável, o C-S-H metaestável é
mais solúvel que o C-S-H estável controlando a concentração dos íons cálcio e
silicato em solução. Como os produtos de hidratação precipitam da solução de
poros, a parte externa da camada metaestável é solubilizada para alimentar a
solução com íons, enquanto a camada interna é reposta pela dissolução de C3S
(BULLARD et al., 2010).
Através de NRRA observou-se que o mecanismo de ruptura mecânica da
barreira superficial é também coerente. Se a barreira é permeável para Ca2+ e água,
mas impermeável para os silicatos, o acúmulo de C-S-H gel exerce uma pressão
contra a barreira provocando sua ruptura (LIVINGSTONE et al., 2001).
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A variação na taxa de hidratação se deve às mudanças na quantidade total de
interface produto/solução (QUARCIONI, 2008; BULLARD, 2010). Desta maneira, a
taxa de dissolução de C3S é controlada pela taxa de nucleação e crescimento de CS-H. Da mesma forma a taxa de nucleação e crescimento é controlada pela taxa de
dissolução de C3S. Então o período de aceleração é governado, principalmente, pelo
fenômeno de dissolução e precipitação, dentro de um determinado equilíbrio. À
medida que ocorre o crescimento de C-S-H, a área disponível para reação diminui e,
por conseqüência, a taxa de reação também diminui.

2.1.1.4 Período de desaceleração
Este período final é marcado pela redução gradativa da taxa de reação.
Começa quando ocorre uma inversão na curva de aceleração indicada pelo calor
máximo liberado.
Já é de conhecimento que o fenômeno que controla as reações no período de
desaceleração é o de difusão. Porém, outros fatores como aréa específica e teor de
água também estão associados e assumem importante papel neste fenômeno.
Como mencionado no subitem anterior a granulometria das partículas de
cimento é muito importante. No intervalo entre início da liberação de calor e o final
do período de aceleração, a maioria das partículas menores que 3µm, são
consumidas pelas reações de hidratação, enquanto que partículas maiores, com
menor área de reação, começam a ser consumidas em velocidade menor quando
comparadas com as anteriores (COSTOYA, 2008).
Após o final da pega, quando a pasta já está enrijecida, reduz-se a taxa de
hidratação do cimento justamente por causa da escassez de água no sistema
(BULLARD et al., 2010).
Quando ocorre a hidratação do cimento, os espaços disponíveis para
solubilização e precipitação dos compostos de hidratação são menores devido ao
crescimento e conseqüente densificação da matriz de pasta por produtos hidratados.
Estes

três

fatores,

a

granulometria

das

partículas,

a

redução

da

disponibilidade de água e de espaço, atuam conjuntamente para a redução da taxa
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de difusão de íons causando, conseqüentemente, a redução da taxa de hidratação
neste período.
Resumindo, o período de desaceleração é o período onde as reações de
formação do C-S-H diminuem. Porém, outras fases são também formadas durante
este estágio: a conversão da etringita em monossulfoaluminato de cálcio, a
hidratação da belita residual e a formação de etringita secundária (TAYLOR, 1997;
QUARCIONI, 2008).
A formação do monossulfoaluminato de cálcio ocorre quando acaba a reserva
de sulfato de cálcio disponível, a relação Al/SO3 aumenta, formando o
monossulfoaluminato de cálcio (AFm) (TAYLOR, 1997; MINARD et, al., 2007). A
reação de formação do AFm pode ser expressa pela equação 3.

3



+



!  + 4  → 3

̅



çã 3

A etringita secundária é resultado da reação tardia da gipsita com o C3A. Em
alguns casos esta gipsita pode ser ainda encontrada no cimento devido a um
fenômeno de aprisionamento de sulfato pela fase C-S-H em idades mais iniciais
(GALLUCCI et al., 2010).
A belita é muito menos reativa do que a alita, podendo ser encontrada na
forma anidra meses depois do início das reações de hidratação do cimento. Isto
acontece porque, apesar da belita possuir uma estrutura irregular, os vazios
intersticiais formados são menores do que os da alita, tornando-a menos reativa
(TAYLOR, 1997). A equação 4 representa a formação do C-S-H a partir da
hidratação da belita.

2   + 4  →

  

+ 

çã 4

Em idades avançadas ocorrem também reações do tipo “topoquímicas”. Estas
são reações de hidratação do cimento ocorrem por meio de difusão, quando não se
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tem mais a elevada mobilidade iônica necessária para “dissolução-precipitação”,
dando origem a reações de superfície (QUARCIONI, 2008).

2.1.2 Desidratação e reidratação

A desidratação do cimento hidratado para posterior reidratação, é um assunto
relativamente novo que não apresenta uma vasta bibliografia, mas que nos últimos
anos vem despertando o interesse da pesquisa mundial devido às questões de
sustentabilidade.
Para questões de definição a desidratação é um fenômeno relativo à perda de
moléculas de água de compostos hidratados por tratamento térmico, em
temperatura adequada, ou ainda, acondicionamento em atmosfera de umidade
relativa reduzida. A reidratação é o fenômeno em que o material desidratado é
submetido ao contato com a água podendo dar origem a novos compostos de
hidratação.
KARLSSON (1998) e POON; QIAO e CHAN (2006) estudaram a capacidade
de hidratação do clínquer residual (self cement) ou ainda não hidratado, após novos
períodos de cura. Ensaios com o resíduo de cimento endurecido moído e remoldado
mostram que o fenômeno de hidratação ocorre, mas a resistência mecânica
desenvolvida devido a esta ocorrência não é significativa e somente com adição de
pozolanas foi possível identificar acréscimo nestes valores.
É comum permanecer certo teor de C2S residual no cimento hidratado nos
primeiros meses após o amassamento da pasta. Esta parcela de C2S anidro se deve
à dificuldade de reação da belita, comparada com a alita, denotando assim que parte
deste material presente no cimento endurecido não tenha reagido ainda, mesmo
após um longo período. Este é o principal fator da cimentação residual (self-

cementing) encontrada em pastas de cimento (KARLSSON, 1998; POON; QIAO e
CHAN, 2006).
Alguns autores estudaram a reidratação dos finos de concreto após
tratamento térmico (SHUI et al., 2008, 2009; CASTELLOTE et al., 2004; FARAGE;
SERCOMBE; GALLÉ, 2003; ALONSO; FERNANDEZ, 2004; SPLITTGERBER;
MUELLER, 2004; BRUTON et al., 1993).
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O C-S-H é o principal composto do cimento hidratado, formando-se em maior
quantidade, e é responsável pelo desenvolvimento da resistência mecânica.
Portanto o principal objetivo da desidratação do cimento Portland é a reobtenção da
fase silicática anidra.
Para isso, o cimento é aquecido a uma temperatura adequada por
determinado tempo, para que o processo seja eficiente na retirada da água de
hidratação dos compostos desejados, principalmente dos silicatos, aluminatos e
sulfoaluminatos de cálcio hidratados e da portlandita. Há divergências na bibliografia
relativas à taxa de aquecimento e ao tempo de residência no forno. ALONSO e
FERNANDEZ (2004) utilizaram 1°C/min., patamar de 2 horas e resfriamento lento
dentro do próprio forno até temperatura ambiente. SHUI et al. (2008) empregaram o
mesmo sistema anterior, mas a uma taxa de 10°C/min. e o patamar de 1 hora. SHUI
et al. (2009), utilizaram uma taxa de 10°C/min, porém, com patamar de 2,5 horas.
Quando o C-S-H é aquecido a determinadas temperaturas sua estrutura sofre
alterações (Figura 4). A principal alteração é a transformação da tobermorita 14 Å
para a tobermorita 11 Å, que ocorre a temperaturas superiores a 110°C,
principalmente quando o ambiente favorece a reposição da água perdida (BRUTON
et al., 1993). Mas outras formas, tais como a afwillita (Ca3Si2O4(OH)6), hilebrandita
(Ca2SiO3(OH)2),

foshagita

(Ca4Si3O9(OH)2),

xonotilita

(Ca6Si6(OH)2),

reyerita

((Na,K)2Ca14-(Si,Al24)O58(OH)8.2H2O), gyrolita (Ca4Si6O15(OH)2.4H2O) e truscovita
(Ca14Si24O58(OH)8.2H2O) podem também ser encontradas após o aquecimento,
dependendo da temperatura e das condições de tratamento do material.

Figura 4: Minerais do cimento no sistema Ca-Si-H2O, em % molar.
Fonte: BRUTON et al. (1993).
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FARAGE; SERCOMBE e GALLÉ (2003) estudaram a transformação da
microestrutura e a reidratação de materiais cimentícios submetidos a temperaturas
até 300ºC. Tratam-se de materiais utilizados para armazenar material radioativo,
portanto, sujeito a elevada quantidade de calor por longos períodos, submetendo,
assim, o material cimentício a ciclos de aquecimento com decorrente desidratação e
reidratando-o, em seguida. O autor utilizou três temperaturas para o experimento, e
para cada uma delas, indicou fenômenos responsáveis pela perda de massa:
1) 80°C: evaporação de água livre e adsorvida além da pequena
decomposição do C-S-H.
2) 150°C: colapso do C-S-H ou desestruturação mineralógica.
3) 220-300°C: decomposição pronunciada do C-S-H.

Quando o concreto é submetido ao aquecimento, há o aumento da
porosidade do material causado pelo colapso da microestrutura e conseqüente
perda de água do C-S-H. Verificou-se, por exemplo, redução acentuada de poros
inferiores a 0,01µm e aumento significativo dos poros na faixa 0,03 a 0,12 µm com
aumento progressivo da temperatura do concreto. Tal fenômeno foi evidenciado por
FARAGE; SERCOMBE e GALLÉ (2003) através da medida da porosidade do
material pela técnica de porosimetria por intrusão de mercúrio (Figura 5), e pela
medida da perda de massa do concreto (Figura 6), onde a perda está vinculada à
temperatura e também às dimensões do corpo de prova.
Seco/congelado (referência)

Diâmetro dos poros (µm)

Figura 5: Porosimetria das amostras de concreto tratadas termicamente.
Fonte: FARAGE; SERCOMBE; GALLÉ ( 2003).
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Figura 6: Perda de massa em função da temperatura de calcinação do concreto.
Fonte: FARAGE; SERCOMBE; GALLÉ (2003).

Na reidratação observou-se que, quando o concreto permaneceu exposto a
ambiente com umidade relativa entre 40 e 75%, o teor de água adsorvida aumentou
de acordo com a temperatura aplicada no tratamento térmico.
Este fenômeno é devido à adsorção e reação com a água em função de
alguns fatores, entre eles: presença de espaço interlamelar do C-S-H, que perdeu
água com temperaturas acima de 50°C; reidratação parcial dos grãos de silicato
ainda não hidratados (FARAGE; SERCOMBE; GALLÉ, 2003; KARLSSON, 1998;
POON; QIAO; CHAN, 2006); e reidratação do C-S-H que se decompôs em
nesossilicato após o tratamento com temperatura elevada (SHUI et al., 2008, 2009;
CASTELLOTE et al., 2004; FARAGE; SERCOMBE; GALLÉ, 2003; ALONSO;
FERNANDEZ, 2004; SPLITTGERBER; MUELLER, 2004; BRUTON et al., 1993). O
C-S-H perde água de composição interlamelar a partir de 50°C, recuperando esta
água quando colocado em equilíbrio com a atmosfera ambiente.
SHUI et al. (2008) comparam a resistência mecânica e a microestrutura de
argamassas moldadas com finos de agregado reciclado de concreto (< 75 µm) e
também cimento Portland hidratado moído, ambos tratados termicamente à
temperatura de 500°C. Neste estudo os autores utilizaram termogravimetria (TG),
difratometria de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV) para
avaliação das amostras.
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Uma importante observação pode ser feita em relação ao ensaio
termogravimétrico: há uma grande dificuldade de se observar as alterações
provocadas pela temperatura nas amostras de finos de agregado reciclado de
concreto, quando comparadas às de cimento hidratado devido ao efeito de diluição
provocado pelas fases quartzo, mica e feldspato (SHUI et al., 2008). A solução é,
antes, determinar a quantidade de cimento presente no material e recalcular as
perdas em função deste teor.
Diferentemente de FARAGE, SERCOMBE e GALLÉ (2003), SHUI et al.,
(2008) atribuem a perda de massa até a faixa de 200°C ao desaparecimento da
etringita, perda de água livre e de alguns compostos hidratados. Até a temperatura
de 400°C a perda de massa é atribuída à decomposição do C-S-H gel. Este C-S-H
gel é transformado em dois diferentes compostos: um primeiro C-S-H modificado e
um silicato de cálcio com baixa cristalinidade.
A Figura 7 mostra, através do ensaio de DRX de finos de concreto tratados
com diversas temperaturas que: a 200°C ocorre o desaparecimento do pico da
etringita; a redução do C-S-H cristalino e acima de 200°C e o seu desaparecimento;
com 500°C é notado o aumento do C2S; a 800°C o desaparecimento de portlandita,
a redução de carbonato e aparecimento de CaO também são evidentes.
Em relação à resistência mecânica podemos afirmar que o cimento Portland
desidratado tratado termicamente a 500°C é capaz de reidratar-se rapidamente,
podendo atingir suas resistências máximas já aos 7 dias. A resistência do material
composto por finos de agregado de concreto é aproximadamente a metade da
resistência do material composto apenas por cimento hidratado (4,7 MPa e, 8,3
MPa,

respectivamente), porém com a adição de cinza volante esta resistência

supera à do cimento reidratado (ou seja, 10,7 MPa para todas amostras aos 28
dias) (SHUI et al., 2008).
Além disso, SHUI et al. (2008), além disso, mostram também que com uma
pequena adição de cimento puro (5%) ao material pode-se conseguir um ganho
considerável de resistência mecânica (atingiu-se 18,4 MPa). Este aumento é quatro
vezes superior à resistência atingida com os finos de agregado reciclado de
concreto.
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Figura 7: Difratogramas de amostras de cimento hidratado e após tratamento térmico
(Etringita (∆); C–S–H (●); C2S (□); Portlandita (θ); Calcita (▼); CaO (√); Brownmilerita (*)).
Fonte: SHUI et al. (2008).

CASTELLOTE et al. (2004) estudaram a desidratação térmica e reidratação
de pastas de cimento por difração de nêutrons, com conclusões importantes.
A etringita desaparece totalmente a uma temperatura de 90°C. É importante
lembrar que a etringita não se decompõe por completo, perdendo somente água de
hidratação, e não formando sulfato de cálcio.
A portlandita desaparece quando a temperatura interna atinge a faixa de
530°C – 560°C. O C-S-H se decompõe a aproximadamente 140°C, mas só é
observado o seu desaparecimento total a partir de 400°C (verificado por DRX, in

situ) com formação de um tipo de silicato anidro identificado a apartir dos picos do
C2S por DRX.
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A maioria dos autores consegue indicar claramente a desidratação do C-S-H
e sua reidratação, mas poucos explicam este mecanismo, ou como isso pode
ocorrer.
ALONSO e FERNANDEZ (2004) estudaram por ressonância magnética
nuclear (RMN) amostras de pasta de cimento tratadas a temperaturas de 100, 200,
400 e 750°C, e sua reidratação após três meses e meio. Neste estudo o autor atribui
as perdas de massa entre 100 e 250°C principalmente ao C-S-H e indica que, a
partir de 100°C, a estrutura do C-S-H gel começa a sofrer alterações. Entre 100 e
200°C o C-S-H é decomposto progressivamente. Acima de 200°C a perda de massa
é caracterizada pela diminuição dos silicatos tetraédricos e pela formação de um
nesossilicato (anidro), potencialmente reativo. A 450°C nota-se o aumento do
nesossilicato formado e também dos silicatos anidros iniciais, além de pequena
quantidade de C-S-H gel. A temperatura de 750°C é marcada pela transformação
total do C-S-H gel.
Importante ressaltar que a maior parte dos autores que falam sobre a
desidratação do C-S-H gel sugere que o composto formado por este fenômeno é o
C2S, mas os estudos realizados através de RMN por ALONSO e FERNANDEZ
(2004) mostram que o silicato formado (nesossilicato) é diferente do C2S inicial.
Mesmo este nesossilicato sendo um composto diferente do inicial, é passível de
hidratação com formação de C-S-H. A etringita também reaparece com a reidratação
do material.
Alguns trabalhos mostram que o grau de reidratação e a resistência dos
materiais cimentícios submetidos à desidratação pode ser significativamente
elevados, o que viabiliza o seu uso. Um exemplo é o trabalho realizado por SHUI et
al., (2009), onde os finos obtidos a partir de pasta de cimento são desidratados por
tratamento térmico a várias temperaturas: 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900°C. A
melhor resistência à compressão foi obtida com a desidratação a 800°C atingindo-se
60% dos valores iniciais de referência, ou seja, do cimento puro. Importante salientar
que quando a temperatura atinge 900°C a resistência do material decresce. Estes
autores sinalizam que o fenômeno está vinculado à destruição ou transformação de
algumas fases em elevadas temperaturas.
SHUI et al., (2009) observaram também que a reidratação do material atingiu
70% do total já no primeiro dia, ampliando para 80% no terceiro e 95% aos 28 dias
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(Figura 8). O fenômeno é atribuído à rápida capacidade de reação das fases
desidratadas, principalmente o C-S-H. Em trabalho precedente (SHUI et al., 2008)
os mesmos autores já haviam mencionado que a resistência mecânica desse tipo de

Grau de reidratação (%)

material próxima aos 28 dias poderia ser obtida já aos 7 dias de cura.

Figura 8: Grau de reidratação das pastas de cimento desidratadas em diferentes idades.
Fonte: SHUI et al. (2009).

As tabelas abaixo apresentam dados relevantes de estudos e experimentos
levantados na literatura e considerados como referência no desenvolvimento do
plano experimental deste projeto de pesquisa.
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Tabela 2: Dados de publicações consultadas que tratam de desidratação ou reidratação de cimento.
Metodologia experimental
Título, Autor (es), Publicação

Dehydration and rehydration
processes of cement paste
exposed to high temperature
environments
ALONSO; FERNANDEZ
Journal of Materials Science
(2004)

The cause and influence of selfcementing propertiers of fine
recycled concrete aggregates on
the properties of unbound subbase
POON; QIAO; CHAN

Objetivo

Avaliação da
microestrutura de
pasta de cimento
após exposição a
altas temperaturas e
reidratação.

Verificar as causas
da auto-cimentação
e seu mecanismo de
ação em sub-bases
de pavimentação.

Waste Management (2006)
Rehydration and microstructure of
cement paste after heating at
temperatures up to 300 ºC.
FARAGE; SERCOMBE; GALLÉ
Cement and Concrete Research
(2003)

Estudo da evolução
da microestrutura de
materiais
cimentícios
submetidos a altas
temperaturas e
subseqüente
resaturação.

Amostras

Cimento com
baixo C3A e
álcalis.

Ensaio

Preparação

Relação a/c
0,4. Moldado
em cilindros de
23x30 mm,
selado e cura
de 70 dias
ambiente.

Agregado
natural,
Agregados
reciclados de
concreto
(diversas
granulometrias)
.

Separação de
3 tamanhos
(<0,15, 0,150,3, 0,3-0,6
mm).
Moldagem com
a/c 0,5.

Pasta cimento
moldado e
curado
devidamente.

a/c 0,4, 100 %
de UR por 48
h. Colocados
em plásticos
selados por 7
anos.

Tipo
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Si MAS-NMR,
TG/DTG,
XRD

XRD,
pH,
RC e
Permeabilidade

MIP,
Módulo elástico
e
Permeabilidade
a gás.

Resultados, dados e
interpretações

Observações
Aquecimento dos
CPs a 100, 200,
450 e 750ºC, com
aquecimento e
resfriamento
lentos.
Reidratação em
câmara 100% UR,
3,5 mêses.

Confirmou-se a perda de água
de hidratação. As fases não
hidratadas não foram alteradas.
Um novo CSH foi encontrado a
partir de 200 ºC e foi totalmente
transformado a 450 ºC em um
nesosilicato similar ao C2S mas
com menor Cristalinidade e com
relação CaO/SiO2 = 2.
A 750 ºC não se encontra mais
C-S-H.

XRD das três
granulometrias.
pH com 5 g e 100
ml de H2O sob
agitação em
diversos espaços
de tempo. RC nas
diferentes frações
e cura a 25 e 65 ºC
para ruptura em 7
dias.

A principal causa da autocimentação são a parte fina e a
parcela de cimento não
hidratado. A idade do material e
a quantidade de cimento
presente são fatores que regem
esta capacidade autocimentante.

80, 150, 220 e
300ºC foram as
temperaturas de
tratamento.

Colapso da microestrutura do
C-S-H gel ente 80-150 ºC.
Depois da ressaturação as
pastas de cimento recuperaram
a porosidade do material inicial
devido a rehidratação do CSH e
hidratação de grãos ainda não
hidratados.
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Tabela 2: Dados de publicações consultadas que tratam de desidratação ou reidratação de cimento (continuação).
Metodologia experimental
Resultados, dados e
Título, Autor (es), Publicação
Objetivo
Ensaio
interpretações
Amostras
Preparação
Tipo
Observações
Rehydration reactivity of recycled
mortar from concrete waste
experienced to thermal treatment
SHUI; XUAN; WAN; CAO
Construction and Building
Materials (2008)

Inversion of the cement hydration
as a new method for identification
and/or recycling?
SPLITTGERBER; MUELLER
International Congress on the
Chemist of Cement (2003)

Estudo do emprego
de finos de RCA
tratados
termicamente como
principal
componente de
argamassas de
construção.

Avaliar a
possibilidade de se
obter fases anidras
do cimento a partir
do tratamento
térmico e verificar a
possibilidade de um
ciclo de uso do
material.

Pasta de
cimento
endurecida,
Finos de RCA,
OPC e fly ash
(5 e 20%
respectivament
e).

Fases puras,
Escória de AF,
Argamassas.

Separação por
leve moagem e
peneiramento.
Moldagem da
pasta
20x20x20 mm
e argamassa
40x40160 mm.

Moldagem,
Cura 180 dias,
Moagem das
pastas (63µm)
e argamassa (1
mm),
aquecimento
(600, 900,
1100, 1200 e
1400 ºC).

TG/DTG,
XRD,
SEM,
RC.

Materiais tratados
termicamente a
500 ºC.
RC a 7 e 28 dias.

TG/DTG,
Calorimetria,
XRD,
RC,
Dist. Part.,
Área esp.,
AQ.

XRD foi o principal
instrumento de
análise.

A composição do FRCA tratado
foi basicamente: areia, CSH
desidratado, C2S, CaO e
Portlandita.
As fases como C-S-H gel,
etringita e portlandita foram
recompostas, mas a
microestrutura é mais pobre.
A adição de cimento e fly ash
melhora muito o comportamento
mecânico e acelera a reidratação.
As fases do cimento são
completamente reversíveis se
aquecidas à temperatura de
clinquerização se não existirem
adições.
É possível identificar o tipo de
cimento utilizado de acordo com
as temperaturas empregadas.
O uso deste material tratado
serve para argamassa, mas com
adições, pois tem potencial
hidráulico reduzido.
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Tabela 2: Dados de publicações consultadas que tratam de desidratação ou reidratação de cimento (continuação).
Metodologia experimental
Resultados, dados e
Título, Autor (es), Publicação
Objetivo
Ensaio
interpretações
Amostras
Preparação
Tipo
Observações

Composition and microstructural
changes of cement pastes upon
heating, as studied by neutron
diffraction
CASTELLOTE; ALONSO;
ANDRADE; TURRILLAS; CAMPO

Estuda as
mudanças das fases
mineralógicas do
cimento hidratado
no concreto depois
de calcinado.

Pastas de
cimento com
alto C3A e
álcalis e com
baixos teores.

Cement and Concrete Research
(2004)

Reactivity in recycled concrete
aggregate
KARLSSON
International PhD Symposium in
Civil Engineering (1998)

Estudo da
reatividade de
agregados de
concreto e da
moagem como
ativador de grãos
não hidratados.

RCA

a/c 0,45.
Moldados em
tubos de 8x40
mm, curados
28 dias.
Material
aquecido até
620 ºC e
monitorado
online.

Moldagem,
Cura, britagem
e moagem até
granulometria
do cimento.
Remoldagem
a/c 0,5.

TG/DTG,
MIP,
ND

RC,
TG/DTG

A difração de
nêutrons foi
realizada durante
o aquecimento em
diversas
temperaturas, no
material moldado
e em pó.
Resfriamento
monitorado
também.

RC : 8 (remoldado
e retestado aos 36
e 52 dias), 28
(remoldado e
retestado aos 31
dias) e 44 dias
(remoldado e
retestado aos 8 e
15 dias).

Portlandita decompôs entre 530560 ºC. Etringita a 90 ºC. C-S-H
entre 200-450 ºC. C-S-H se
decompõe em calcita e larnita.
Portlandita formada no
resfriamento é menos cristalina e
se decompõe à temperaturas
mais baixas ao contrário da
calcita. Aumento da porosidade
devido à perda de material, e no
caso dos CPs por causa das
tensões internas causadas pela
dificuldade de perda de água.
A mudança na rampa de
aquecimento não afetou a
estrutura do material.
Os teores das fases desidratadas
mudam de acordo com o tipo de
cimento utilizado.
A moagem até finura do cimento
não ajuda na hidratação dos
núcleos não hidratados do
cimento.
Moagem causa aumento no teor
de amorfo, quando utilizado
superplastificante na moagem, e
destrói também os grãos de sílica.
Estes reagem com a portlandita
formando C-S-H (reações
pozolânicas).
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Tabela 2: Dados de publicações consultadas que tratam de desidratação ou reidratação de cimento (continuação).
Metodologia experimental
Resultados, dados e
Título, Autor (es), Publicação
Objetivo
Amostras
Preparação
Ensaio
interpretações
Tipo
Observações
Cement minerals at elevated
temperature: Thermodynamic and
structural characteristics
BRUTON; PHILLIPS; MEIKE;
MATIN; VIANI
Lawrence Livermore National
Laboratory (1993)

Cementitious characteristics of
hydrated cement paste subjected
to various dehydration
temperatures
SHUI; XUAN; CHEN; YU; ZHANG
Construction and Building
Materials (2009)

Estudo da
termodinâmica e
mecânica de
hidratação e
desidratação dos
silicatos de cálcio do
cimento.

Estudar as
características
cimentícias e a
capacidade de
reidratação dos
cimentos tratados
termicamente.

C-S-H sintético

Cimento
comum

Não informa.

a/c 0,5. 30 dias
de cura em
câmara úmida.
Britagem
menor 25 mm e
secagem 80
ºC. Moagem 75
µm. Calcinação
300,...,900 ºC.

Modelagem
molecular,
NMR,
XRD com
câmara
ambiental.

Consistência,
Tempo de
pega,
Grau de
hidratação,
RC,
SEM

Modelagem por
software.
XRD antes e depois
do aquecimento.

O CSH com aquecimento pode
mudar de estrutura, Ex: de
tobermorita 14 Å para 11 Å.
Picos de C-S-H dependem do
grau de polimerização.

Consistência e
tempo de pega
foram de acordo
com a ASTM sendo
finalizado quando o
material apresentou
limitações. RC 3, 7 e
28 dias.

Aumentou a quantidade de
água de amassamento com o
aumento da temperatura.
A resistência deste material é
devido à hidratação de grãos
não hidratados e também à
reidratação.
Reidratação rápida formando
estrutura áspera e irregular.
Redução do tamanho dos grãos
de acordo com a temperatura.
E a capacidade cimentícia do
material depende também da
temperatura.
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2.2 Pozolanas

2.2.1 Definição e propriedades fundamentais

Segundo NBR 12.653:1992, pozolana é um material silicoso ou sílicoaluminoso que possui pouca ou nenhuma capacidade ligante. Quando finamente
moída e na presença de umidade, a pozolana reage quimicamente com o hidróxido
de cálcio a temperatura ambiente para formar compostos com propriedades ligantes.
Da mesma forma, TAYLOR (1998) define material pozolânico como aquele,
que além de apresentar altos teores de silicatos e também de aluminatos, são
suficientemente reativos, quando misturados com óxido de cálcio e água, para
produzir silicato de cálcio hidratado (C-S-H).
A equação 5 ilustra simplificadamente as reações que ocorrem entre as
pozolanas e o cálcio em presença de água:

#$ + %  + &  → #  . %$ . & 

çã 5

As pozolanas geralmente são moídas juntamente com o cimento portland (no
caso, somente clínquer e gipsita), formando um tipo de cimento composto (CP II-Z e
CP IV).
As pozolanas, quando utilizadas com o cimento, apresentam vantagens
técnicas e ambientais, e por isso, são utilizadas em larga escala atualmente.
O cimento brasileiro emite cerca de 600 kg de CO2/t de cimento (Figura 9). O
uso das adições evita a necessidade de produção de clínquer, tendo grande impacto
de redução das emissões de CO2 (Figura 10), geradas no processo de calcinação do
calcário e queima dos combustíveis fósseis.
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Figura 9:: Emissões médias de CO2/t de cimento para diferentes continentes
continentes.
Fonte: dados do CSI extraído de SNIC (2009).

Figura 10:: Efeito da adição do clinquer na emissão de CO2 por tonelada de cimento.
CP I – cimento portland cosntituído
sntituído basicamente por clinquer e CP III – cimento com até
70% de adição de escória de alto forno.
Fonte: JOHN (2007).

Há forte demanda pela busca de fontes alternativas e viáveis de materiais em
grande volume e com características adequadas para emprego como adição mineral
na produção de cimento Portland.
Portland
As pozolanas quando adicionadas ao cimento e misturadas com a água irão
reagir com a portlandita formada pela hidratação da alita (C3S) e da belita (C2S)
(conforme Equações 2 e 4), formando novos silicatos de cálcio hidratado, de acordo
com a Equação 5. Quando
ando a quantidade de aluminatos (AlO2-) é elevada pode haver
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também a formação de compostos como aluminato de cálcio hidratado (Equação 6)
e sílicoaluminato de cálcio hidratado (ISAIA, 2007).

+

+  →



çã 6

As pozolanas são divididas em duas categorias: as de origem natural e as de
origem artificial. As pozolanas naturais são de origem vulcânica, levemente ácidas,
ou ainda de origem sedimentar. Aquelas chamadas de artificiais são oriundas de
processos térmicos ou subprodutos industriais (ZAMPIERI, 1989; MORALES, 1994).
Argilas calcinadas e cinzas volantes são exemplos de pozolanas artificiais.
Argilas quando calcinadas entre 400 e 900°C tornam-se reativas. Dentro desta
categoria estão as metacaulinitas (Fotomicrografia 1), telhas e tijolos cerâmicos
calcinados a baixas temperaturas, além de resíduos de cerâmicas de revestimento e
piso, estas com pouca reatividade por causa das altas temperaturas utilizadas na
queima do argilomineral. As cinzas volantes são geradas durante o processo de
queima de carvão. Durante a emissão de gases na queima, essas cinzas podem ser
obtidas na forma pulverizada, quando retidas nos filtros eletrostáticos, ou na forma
granulada, quando retiradas das grelhas, daí o nome cinza de grelha (ISAIA, 2007).
Outros materiais tais como as escórias siderúrgicas ácidas, sílica ativa, rejeito
sílicoaluminoso do craqueamento de petróleo, cinzas de resíduos vegetais e de
rejeito de carvão mineral também são considrados pozolanas (ZAMPIERI, 1989).

Fotomicrografia 1: Metacaulinita
Fonte: MAIA et al. (2007)
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Existem dois fatores que favorecem as reações pozolânicas. O primeiro deles
é o arranjo estrutural, pois quanto mais desorganizada a microestrutura das
pozolanas maior será a sua capacidade de reação. Esta desorganização na
microestrutura é comumente chamada de fase vítrea ou amorfa.
A fase chamada de vítrea é formada, geralmente, pelo aquecimento do
argilomineral a temperaturas pré determinadas capazes de promover uma
desestruturação na cristalinidade do material. Um bom exemplo é o caulim que
quando aquecido a temperaturas entre 700 e 900ºC perde íons OH-, esta perda
causa uma distorção na estrutura original das folhas de caulinita (Fotomicrografia 2)
formando uma fase meta instável (amorfa / vítrea) chamada de metacaulinita
(Si2Al6O7) (Fotomicrografia 3) (BARATA, 2007).

Fotomicrografia 2: Microcristais de
caulinita (K).
Fonte: SANTOS et al. (2006)

Fotomicrografia 3: Pseudoamorfo de
metacaulinita (MK).
Fonte: SANTOS et al. (2006)

Segundo ISAIA (2007) e GOBBO (2009) o teor de material amorfo nas
pozolanas varia bastante. As pozolanas podem apresentar de 50 a 90% de fase
amorfa, a sílica ativa e a cinza de casca de arroz apresentam até 98%, mas são
consideradas de boa reatividade para valores entre 70 e 85%. A parcela não vítrea
destes materiais não tem efeito químico, mas quando finamente moída (abaixo da
granulometria do cimento) pode atuar como acelerador de hidratação do clínquer de
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cimento (por efeito físico de nucleação), quando a pozolana é utilizada como adição
no cimento, ou atuará somente como um material inerte.
Um parâmetro importante para as reações pozolânicas é o pH do meio, pois
ele é quem faculta a solubilização da fase amorfa contendo sílica, alumínio e ferro.
ZAMPIERI (1989) e HOPPE FILHO (2008) mostram que as reações pozolânicas
ocorrem somente quando o pH da solução é superior a 12 (Figura 11). Mas, para
determinadas pozolanas, para que a solubilização seja mais rápida, o pH deve-se
manter acima de 13,3 (FRAAY, BIJEN e HAAN; 1989 apoud HOPPE FILHO, 2008).
Quando prepara-se uma mistura de pozolana e de hidróxido de cálcio e a solução
encontra-se saturada, o pH é de aproximadamente 12,6. Este valor de pH é capaz
de promover a solubilização da fase amorfa da pozolana, porém a presença de
outras espécies químicas tais como Na2O e o K2O também favorecem esta reação,
pela elevação do pH da mistura, e assim, contribuindo mais na solubilização da fase
amorfa da pozolana, liberando então íons alumínio e silício para que possam reagir
com o cálcio e formar C-S-H e aluminatos hidratados.

Figura 11: Efeito do pH na dissolução do SiO2.
Fonte: NITA e JOHN (2007).

É importante lembrar que a cinética destas reações não irá depender somente
de parâmetros como pH e das características mineralógicas do material, mas
também da finura da pozolana, aumentando ou diminuindo a superfície de reação,
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da temperatura de cura do material e da concentração dos reagentes
complementares empregados (ZAMPIERI, 1989).

2.2.2 Ensaios de caracterização

Existem várias maneiras para determinação da pozolanicidade destes
materiais. Uma é a determinação da fase amorfa das pozolanas, que pode ser feita
por difração de raios X (Figura 12) ou por análise de imagem através de contagem
por microscopia óptica, com base em diferentes propriedades ópticas entre vidros e
cristais.
Na difração de raios X, método mais utilizado nos dias atuais para
quantificação do teor de amorfo, a pozolana quando analisada promove um halo
entre as posições 10 e 40 º2θ ou centrado em torno de 30 º2θ do difratograma
(estas posições variam de acordo com o tipo de pozolana, sua estrutura e grau de
cristalinidade) (ISAIA, 2007; FREIRE, 2010).
Para determinação da quantidade de fase amorfa utiliza-se um padrão interno
e um software capaz de quantificar as fases por refinamento de Rietveld. A fase
vítrea é calculada através da área criada pelo halo amorfo no difratograma, ilustrada
na Figura 12. Esta área é formada pela diferença entre a linha tangente à base dos
picos e a linha natural de background.

Figura 12: Difratograma ilustrando o halo de amorfismo de uma amostra de cimento
hidratado na presença de metacaulinita.
Fonte: Autor.
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O método Chapelle é também utilizado para medir a pozolanicidade. É um
método químico em que se obtém o teor de óxido de cálcio fixado pela pozolana,
após 16 horas de contato da pozolana com cálcio, cuja suspensão aquosa é mantida
sob agitação contínua à 90ºC. Para que o material seja considerado suficientemente
reativo para substituir parte do cimento Portland é necessário que este consumo
seja de, no mínimo, 330 mg de CaO/g de pozolana, de acordo com estudos de
RAVERDY et al. (1980).
Porém é necessário considerar que, no ensaio acelerado, como é o caso do
Chapelle, existe uma boa tendência de ocorrer reação preferencial do alumínio e do
ferro em relação ao silício, presentes na fase amorfa, quando comparado com a
medida da reatividade de um material pozolânico misturado com cal após 6 meses
de cura (HOPPE FILHO, 2008). É importante ressaltar que o principal constituinte
responsável pela resistência mecânica da pasta de cimento com adição de pozolana
é o C-S-H, tendo os aluminatos

hidratados pouca contribuição para o

desenvolvimento desta propriedade.
Outra forma muito utilizada para avaliação da atividade pozolânica é a medida
do teor de hidróxido de cálcio consumido na reação do cimento com a pozolana, por
termogravimetria. Como já abordado anteriormente, a reação pozolânica consome
portlandita para a formação de C-S-H. Esta portlandita pode ser quantificada a partir
da perda de massa entre aproximadamente 440 e 550ºC e o seu teor comparado
com o teor do material sem adição da pozolana. Este é um excelente parâmetro
para saber o quanto esta pozolana reage ou não, mesmo sabendo que, no início
desta mesma faixa de temperatura, o C-S-H também pode perder massa por
desidratação. A Figura 13 ilustra o consumo de Ca(OH)2 no tempo para uma
pozolana com diferentes relações água / ligante.
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Figura 13: Consumo de hidróxido de cálcio (CH) pela pozolana no tempo.
Fonte: ISAIA (2007).

A difração de raios X com refinamento de Rietveld pode também ser utilizada
para se avaliar o teor de hidróxido de cálcio, analisando-se a diminuição da
intensidade dos picos 34 e 18 º2θ, ou ainda, o aumento do teor de C-S-H, no pico
localizado aproximadamente em 29,3 º2θ (FREIRE, 2010).
O calor de hidratação também deve ser levado em consideração para
avaliação da pozolanicidade do material. Esse ensaio mede o calor liberado pelas
reações de hidratação, mas também pode indicar a aceleração das reações,
causadas pelos finos inertes, que fisicamente agem como agentes nucleadores de
reações de hidratação (BARATA, 2007; FREIRE, 2010).
Há também

outras

maneiras

de medir

a atividade pozolânica ou

pozolanicidade do material, dentre elas a medida da resistência mecânica, onde
35% em volume do cimento são substituídos por pozolana e o acréscimo na
resistência é avaliado, devendo este ser superior a 75% da resistência do cimento
puro (NBR 5772), ou ainda a pozolana pode ser misturada com cal para confecção
de uma argamassa que deve atingir uma resistência mínima de 5,6 MPa para ser
considerada adequada para substituição de parte do cimento, quando moldada e
curada adequadamente (NBR 5771).
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2.2.3 A reciclagem da cerâmica vermelha como pozolana

Muitos resíduos são estudados para verificar sua capacidade pozolânica.
Dentre eles, os mais pesquisados no ramo da construção civil são aqueles advindos
de argilominerais já previamente calcinados, como os tijolos e telhas cerâmicas.
O aquecimento do mercado da construção civil vem fazendo com que o
volume de material residual cresça em larga escala. Estes resíduos são
provenientes da construção, da demolição e também rejeitos da fabricação de
telhas, tijolos e blocos cerâmicos. Por isso, tanto a cerâmica vermelha como a
cerâmica branca, majoritariamente constituídas por argilas calcinadas, representam
uma alternativa para atender a esta demanda nacional.
No Estado de São Paulo as cimenteiras praticamente não utilizam pozolanas
na fabricação de cimento e não há logística adequada para uso dos rejeitos da
indústria cerâmica paulista.

Figura 14: Locais de produção de pozolanas no Brasil – região vermelha.
Fonte: adaptado de ZAMPIERI (1989).

Na região sul do país é onde se encontra a maior parte das jazidas
economicamente exploráveis de carvão mineral, e a cinza da combustão deste
carvão nas termoelétricas tem sido utilizadas pelas fábricas como adição na
produção de cimento. Na região nordeste a fonte de pozolana passa a ser a argila
calcinada ou a pozolana natural.
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Existem pesquisadores estudando a substituição de cimento por pozolanas
advindas da reciclagem de tijolos e telhas cerâmicas como BARONIO (1997),
FARIAS FILHO (2000), LEITE (2002), FARIAS FILHO (2006), GONÇALVES (2006)
e ROJAS (2006). Todos estudaram a incorporação de tijolos e argilas na matriz
cimentícia, obtendo bons resultados e concluindo que estes materiais trazem
benefícios se corretamente empregados.
BARONIO (1997) estudou a atividade pozolânica de tijolos cerâmicos antigos,
produzidos por calcinação em temperaturas entre 600 e 900ºC, que provoca o
colapso ou desarranjo da estrutura cristalina dos argilominerais. Estes materiais
quando moídos desenvolvem capacidade de reação com o hidróxido de cálcio. No
entanto, para que estas reações possam ocorrer, o autor destaca que o material tem
que ser finamente moído, para aumentar significativamente sua área específica.
É importante lembrar que nem todo tijolo deverá desenvolver atividade
pozolânica. Isso dependerá de uma série de fatores tais como: o tipo de
argilomineral, da quantidade presente no tijolo e da temperatura empregada na
calcinação. Quando o argilomineral é calcinado em temperaturas acima de 900ºC
sua estrutura cristalina se reorganiza como mulita e torna-se, novamente,
termodinâmicamente estável (BARONIO, 1997) ou menos reativo.
FARIAS FILHO (2000) e GONÇALVES (2006) fizeram um estudo de
substituição do cimento Portland por tijolo cerâmico queimado e moído. Verificaram
que estes materiais podem aumentar significativamente a resistência mecânica do
cimento, mas se aplicados nas proporções adequadas.
Quando o tijolo é usado como substituinte do cimento, alguns fatores devem
ser levados em consideração: a) o teor de óxido de cálcio ou hidróxido de cálcio
disponível para reagir é suficiente para que a reação pozolânica ocorra? b) Qual a
proporção de resíduo cerâmico a ser utilizada como substituinte? c) A granulometria
é adequada para o uso? d) Toda a pozolana ou tijolo adicionado irá reagir?
A primeira preocupação é se o teor de cálcio disponível presente é suficiente
para reagir com a pozolana; caso contrário, a mesma funcionará como inerte,
podendo até reduzir a resistência do material. Isto ocorre porque a reação se dá
apenas quando o meio tem pH elevado e adequado para solubilizar a fração amorfa
da pozolana.
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Na Figura 15 nota-se que FARIAS FILHO (2000) obteve um teor ótimo de
substituição de cimento por pozolana quando se compara a resistência mecânica
das argamassas produzidas. Com 20% de substituição o autor obteve resistências
significativamente superiores à de referência, tanto com adição de tijolo cerâmico
quanto com metacaulinita. Porém, em ambos os casos, quando aumentam-se os
teores de substituição, os resultados de resistência são claramente menores se
comparados com os de teores menor de substituição. O autor atribui esta redução à
falta de portlandita em quantidade suficiente para a reação da pozolana, quando o
teor de substituição é maior.

Figura 15: Efeito da substituição de cimento por pozolana na resistência mecânica.
Fonte: dados de FARIAS FILHO (2000).

Na Figura 16, GONÇALVES (2006) compara os teores de hidratos formados e
o teor de hidróxido de cálcio formado com os teores de substituição de cimento
utilizados.
Mais uma vez nota-se que o teor ótimo de substituição de cimento foi o menor
utilizado (10%). Este teor de substituição de cimento produziu a maior quantidade de
hidratos, e, a partir deste valor, quanto maior a substituição de cimento menores
foram os teores de hidratos formados.
Através de uma comparação entre os resultados de FARIAS FILHO (2000),
que mediu a resistência mecânica, e os de GONÇALVES (2006), que mediu hidratos
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e hidróxido

de cálcio, observa-se que as

conclusões

são coerentes

e

complementares. Onde se mediu aumento da resistência mecânica mediu-se
também aumento no teor de hidratos. Quando os valores de resistência começaram
a decair, pode-se observar também a redução dos valores de hidratos formados.

Figura 16: Efeito da substituição de cimento por pozolana no teor de hidratos total e no teor
de hidróxido de cálcio.
Fonte: dados de GONÇALVES (2006).

GONÇALVES (2006) ainda apresenta resultados de teor de hidróxido de
cálcio. Estes resultados mostram o que já é conhecido pela literatura, ou seja, a
redução dos teores de portlandita com o aumento da quantidade de pozolana
utilizada. Porém, um efeito adicional é notado quando se aumenta ainda mais a
quantidade de pozolana. Apesar da redução do teor de portlandita ocorre também a
redução do teor dos hidratos formados. O autor atribui ao efeito de diluição causado
pela

adição

de

pozolana.

Quanto

mais

pozolana,

menos

cimento

e

conseqüentemente menos hidróxido para reagir com a pozolana. A queda do teor de
hidróxido está preponderantemente relacionada com o teor de cimento e
subordinadamente ao seu consumo pela pozolana, neste caso.
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2.3 Conclusões do capítulo

O crescente desenvolvimento da construção civil permite prever que o volume
de RCD gerado seja alto e crescente. Por isso, alguns autores como SHUI et al.
(2008), SHUI et al. (2009), CASTELLOTE et al. (2004), FARAGE, SERCOMBE e
GALLÉ, (2003); ALONSO e FERNANDEZ, (2004); SPLITTGERBER e MUELLER
(2004) e BRUTON et al. (1993) estudam atualmente uma maneira de utilizar os finos
deste material.
Há diferentes opiniões sobre as condições de ativação térmica do resíduo de
cimento, mas todos os autores conseguiram obter resultados satisfatórios. Pode-se
então concluir que a produção de um ligante a partir de resíduo de cimento é
perfeitamente possível.
Analisando estes resultados podemos concluir que a reação pozolânica
depende realmente de vários fatores para o desenvolvimento de resistência
mecânica. Os argilominerais possuem diferentes temperaturas ideais para a
ativação como pozolana, bem como quaisquer outros materiais que forem utilizados
como pozolanas, e essa temperatura e seu tempo de residência no forno precisam
ser devidamente controlados. O teor de pozolana tem que estar de acordo com o
teor de hidróxido de cálcio do cimento, para evitar diluição da matriz. A área
específica da pozolana é de extrema importância já que quanto maior, mais rápida a
reação irá se desenvolver.
Portanto, autores como ZAMPIERI (1989), MORALES (1994), HE (1995),
BARONIO (1997), FARIAS FILHO (2000), LEITE (2002), FARIAS FILHO (2006),
GONÇALVES (2006), ROJAS (2006), BARATA (2007), HOPPE FILHO (2008) e
CHAKCHOUK (2009) são referências para o estudo das pozolanas, pois
compuseram uma gama de dados primordiais para a utilização viável destes
materiais.

62

3 PROGRAMA EXPERIMENTAL, MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo apresenta os materiais, o programa de trabalho, os métodos de
ensaios e os procedimentos de análise utilizados no trabalho.

3.1 Preparação dos materiais

O presente trabalho utilizou três diferentes materiais para composição das
amostras de estudo:
a) cimento Portland CP V ARI, constituído por 95% de clinquer portland,
contendo o menor teor de adições minerais entre os cimentos comercialmente
disponíveis;
b) tijolo cerâmico, constituído de argilominerais diversos, calcinados com
temperatura inferior a 800°C, que, quando moídos, podem conter certa
reatividade pozolânica; e
c) metacaulim HP Branco comercial, pozolana de referência (alta reatividade)
constituída por caulinita calcinada à temperatura inferior a 800°C.

3.1.1 Pasta de cimento hidratada

A preparação da pasta está ilustrada pela Figura 17. O cimento CP V ARI foi
primeiramente hidratado. A mistura foi realizada em misturador mecânico (Foto 2)
com relação água/cimento igual a 0,4 (em massa). Inicialmente foi adicionada a
água na cuba e posteriormente o cimento. Após 30 segundos, o misturador foi
acionado, em baixa rotação, durante 30 segundos e, posteriormente, em alta
rotação, por mais 30 segundos.
A pasta foi então colocada em moldes cilíndricos de 5 cm X 10 cm (Foto 3)
sem compactação. Estes corpos de prova foram mantidos em câmara climática
(Foto 4) por 24 horas e posteriormente desmoldados. Após a retirada do molde
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foram colocados em tanque de cura contendo hidróxido de cálcio (Foto
(Foto 5) por um
período de 28 dias.

Material inicial:
cimento

Moldagem dos
corpos de prova

Cura dos
corpos de prova

Secagem

Britagem

Moagem

Homogeneização

Quarteamento

Estocagem

Figura 17:: Fluxograma de preparação da pasta de cimento hidratada.

Foto 2:: Misturador mecânico.

Foto 3:: Corpos de prova em moldes
5 X 10 cm.
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Foto 4: Câmara climática.

Foto 5: Tanque de cura.

Após 28 dias de cura constante a 25°C e 100% de umidade relativa, os
corpos de prova foram retirados do tanque, secos e fragmentados com auxílio de
prensa hidráulica.
A pasta de cimento fragmentada foi então seca a 40°C, durante 24 horas, em
uma estufa ventilada (Foto 6). A secagem foi realizada com a finalidade de facilitar o
processo de moagem.
A pasta fragmentada seca foi britada a granulometria inferior a 4,8mm em
britador de mandíbula (Foto 7). Em seguida, a pasta cominuída foi então moída em
moinho de disco até granulometria inferior a 150 µm (Foto 8). Esta granulometria foi
estipulada por duas razões: a) observa-se um enriquecimento de pasta de cimento e
argilominerais nos finos de resíduos de construção e demolição (RCD) abaixo desta
dimensão (Angulo et al., 2009); e b) a presença de fases hidratadas de cimento
dificultaram a moagem; sendo extremamente trabalhoso confeccionar o material
com dimensão abaixo de 75 µm.
O cimento hidratado moído foi homogeneizado, através da técnica de
formação de pilha alongada (Angulo, 2005), onde o material foi distribuído
longitudinalmente, alternando-se a direção (Foto 9). As extremidades foram então
retiradas e redistribuídas ao longo da pilha. A Figura 18 ilustra o procedimento de
homogeneização.
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Figura 18: Esquema de homogeneização e quarteamento das amostras.
Fonte: Angulo (2005).

Após a homogeneização o material foi dividido em oito porções iguais de
aproximadamente três quilogramas cada (Foto 10), e armazenado em embalagens
plásticas fechadas, a fim de minimizar o contato com a umidade do meio ambiente.

Foto 6: Secagem em estufa ventilada.

Foto 7: Britagem em britador de mandíbula.
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Foto 8: Moagem em moinho de disco.

Foto 9: Homogeneização por pilha alongada.

Foto 10: Quarteamento – divisão da pilha alongada.

3.1.2 Tijolo cerâmico

Os procedimentos de preparação do resíduo de tijolo cerâmico estão
apresentados na Figura 19.
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Material inicial:
tijolo cerâmico

Fragmentação
manual

Britagem

Secagem

Moagem

Homogeneização

Estocagem

Figura 19: Fluxograma de preparação do tijolo cerâmico.

O tijolo cerâmico, comercialmente disponível na cidade de São Paulo
Paulo, foi
fragmentado manualmente, com auxílio de marreta. Após essa etapa, o material foi
também britado em britador de mandíbula (Foto
(
11),
), produzindo um material com
partículas menores que 4,8
,8 mm.
Após a britagem, o material foi seco em estufa ventilada a 40ºC por
aproximadamente 24 horas. A secagem foi realizada para facilitar
ar a etapa de
moagem do material.
A moagem foi realizada em moinho de disco (Foto
(
12)) até passante em
peneira ABNT nº 100 (150 µm). Porções de três
rês quilogramas do material moído
(Foto 13)) foram obtidas e homogeneizadas para posterior estocagem em câmara
seca.
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Foto 11: Britador de mandíbula.

Foto 12: Moinho de disco.

Foto 13: Tijolo cerâmico moído.

3.1.3 Metacaulinita

O metacaulim HP branco foi adicionado às misturas tal qual, pois já é
comercializado como material pozolânico, na forma adequada para sua utilização
como adição mineral.
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3.2 Programa experimental

A Figura 20 mostra as etapas seguidas no experimento e os itens
subseqüentes exemplificam
plificam cada uma das etapas.
Química

Caracterização

Física

Mineralógica

Tratamento
térmico

Escolha da
temperatura

Tratamento
térmico do
material

Química

Materiais

Caracterização pós
tratamento
térmico

Física

Mineralógica

Cimento puro
Sem tratamento
térmico
Cimento com
pozolana

Reidratação da
pasta de cimento
reciclada

Cimento puro
Após tratamento
térmico (300, 500
e 650°C)

Cimento com
pozolana

Figura 20:: Fluxograma das etapas seguidas no trabalho.

A Tabela 3 abaixo apresenta as siglas e as identificações de todos os
materiais utilizados no trabalho.
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Tabela 3: Nomenclatura e sigla dos materiais.

NOMENCLATURA

SIGLAS

Cimento Portland CP V ARI
Tijolo cerâmico moído
Metacaulim
Cimento hidratado
Cimento desidratado a 300°C
Cimento desidratado a 500°C
Cimento desidratado a 650°C
Pasta
Argamassa

CP V ARI
TC
MT
CHD
CD-300
CD-500
CD-650
PST
ARG

3.2.1 Caracterização dos materiais utilizados

Foram utilizadas diferentes técnicas para caracterizar os materiais. São elas:
análise química (AQ), a difratometria de raios X (DRX), termogravimetria (TG/DTG),
granulometria a laser (GL) e ensaios físicos. A atividade pozolânica do tijolo
cerâmico e da metacaulinita foi determinada por ensaio “Chapelle modificado” (item
3.3.5). O resumo dos ensaios de caracterização dos materiais está apresentado na
Tabela 4.
Tabela 4: Ensaio de caracterização dos materiais.

TÉCNICAS
Análise química (AQ)
Difração de raios X (DRX)
Termogravimetria (TG)
Granulometria laser (GL)
Chapelle modificado
Calorimetria de condução
Ensaios físicos (Resistência mecânica e tempo de pega)
X: ensaio realizado; ---: ensaio não realizado.

MATERIAIS
CP V ARI
X
X
X
X
--X
X

TC
X
X
X
X
X
-----

MT
X
X
X
X
X
-----

Na análise química foram determinados os seguintes óxidos: SiO2, CaO, CaO
livre, MgO, Fe2O3, Al2O3, SO3, Na2O e K2O, além do resíduo insolúvel (RI), CO2 e
perda ao fogo.
Utilizou-se a difratometria de raios X para identificação das principais fases
mineralógicas presentes no material, considerando os principais óxidos identificados
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pela análise química. A quantificação destas fases foi realizada por refinamento de
Rietveld.
Algumas fases são pouco cristalinas, e não podem ser identificadas com
precisão por DRX. Estas foram então, identificadas e estimadas com dados
combinados de análise química e termogravimetria.
A análise termogravimétrica é utilizada para determinação do teor de água
quimicamente combinada de compostos presentes nos cimentos, tais como C-S-H,
aluminatos, hidróxido e carbonato de cálcio e magnésio através da perda de massa
por aquecimento. Nas cerâmicas pode-se determinar o teor de argilominerais
presentes por meio da perda de água, além de acompanhar eventuais mudanças de
fase com o aquecimento do material.
Foram feitos os seguintes ensaios de caracterização física do cimento: finura
na peneira 200 (NBR 11579), água de consistência normal (NBR 11580), início de
pega e fim de pega (NBR NM 65), expansibilidade “Le Chatelier” (NBR 11582),
massa específica (NBR NM 23), finura blaine (NBR NM 76), índice de consistência
normal (NBR NM 43) e resistência a compressão (NBR 7215).
O calor de hidratação do cimento empregado também foi avaliado. A
calorimetria de condução é a técnica que permite avaliar a cinética das reações
químicas que ocorrem nos materiais. Esta cinética é medida na forma de energia.
A determinação da atividade pozolânica pelo método Chapelle modificado
(Raverdy, 1980) utiliza este princípio para determinar a pozolanicidade do material.
Pozolanicidade é a capacidade de o material pozolânico reagir com o íon cálcio em
solução, oriundo da hidratação do cimento, e formar um silicato de cálcio hidratado,
conferindo resistência mecânica ao material.

3.2.2 Tratamento térmico

O cimento hidratado, preparado de acordo com o item 3.1, foi então
submetido à calcinação com a finalidade de promover sua desidratação.
A calcinação foi realizada em 3 diferentes temperaturas: 300, 500 e 650°C. A
temperatura de 300°C foi selecionada por que é a temperatura em que a maior parte

72

do C-S-H se desidratada formando um composto metaestável capaz de reagir com a
água.
Já 500°C é uma temperatura que aumenta a quantidade de C-S-H
desidratado, podendo ocasionar a formação de maior quantidade de compostos
metaestáveis e, por sua vez, não é uma temperatura que provoque o
desprendimento de CO2 do material supostamente carbonatado.
A última temperatura escolhida foi com base na literatura que aponta a
desidratação total do C-S-H quando tratado com temperaturas entre 600 e 750°C.
Alguns autores, aqui citados, colocam que a completa desidratação do C-S-H só
ocorre em temperaturas próximas a 750°C. Porém essa última temperatura elevada
provocaria maior descarbonatação no material, fator indesejável do ponto de vista
ambiental (ALONSO e FERNANDEZ, 2004; SHUI et al., 2009).
O tratamento térmico do cimento hidratado foi realizada tendo como
parâmetro algumas bibliografias tais como SHUI et al. (2009) e ALONSO et al.
(2004). Nestas bibliografias os autores variam a taxa de aquecimento e o tempo de
residência no forno. A taxa de aquecimento varia de 1 a 20°C por minuto e o tempo
de residência entre 1 e 2,5 horas em regime de patamar. O resfriamento é sempre
realizado lentamente dentro do próprio forno até atingir temperatura ambiente.
Neste trabalho foram adotados os seguintes parâmetros (Figura 21): a) taxa
de aquecimento de 10°C/minuto, b) tempo de residência em regime de patamar de
duas horas e c) resfriamento lento dentro do próprio forno até atingir temperatura
ambiente. A Foto 14 apresenta o forno utilizado no tratamento térmico.

Figura 21: Regime de tratamento térmico utilizado, onde TD é a temperatura desejada.
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Foto 14: Forno utilizado na desidratação da pasta.

3.2.3 Caracterização dos materiais depois do tratamento térmico

Após a calcinação o material foi novamente ensaiado para verificação da
eficácia do tratamento térmico e para observação das mudanças ocorridas em
função

do

mesmo.

Os

ensaios

realizados

foram:

difração

de

raios

X,

termogravimetria, calorimetria de condução isotérmica e granulometria laser.
Com a difração é possível verificar a formação de novas fases, bem como o
desaparecimento de outras. A termogravimetria é utilizada para verificação da
eficácia do tratamento térmico onde se pode observar o aumento e o decréscimo da
água de constituição de fases como C-S-H e portlandita. E os ensaios físicos para
verificar alguma mudança na área específica do material disponível para reação.

3.2.4 Reidratação da pasta de cimento reciclada

A pasta de cimento foi então submetida à reidratação e caracterização para
acompanhar a formação e evolução de certas fases hidratadas das pastas e
determinar a resistência em argamassas.
A Tabela 5 mostra as siglas utilizadas para identificar as misturas preparadas
para acompanhamento da reidratação do material. A reidratação dos materiais foi
feita, com e sem a adição de pozolanas, nas amostras tratadas termicamente, e
também nas amostras não tratadas termicamente, gerando as doze amostras
citadas na Tabela 5 abaixo.
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Tabela 5: Misturas e suas siglas utilizadas no trabalho.
ARGAMASSAS
PASTAS
MISTURAS
SIGLAS
MISTURAS
CHD + areia
ARG 1
CHD
CHD + TC + areia
ARG 2
CHD + TC
CHD + MT + areia
ARG 3
CHD + MT
CD-300 + areia
ARG 4
CD-300
CD-300 + TC + areia
ARG 5
CD-300 + TC
CD-300 + MT + areia
ARG 6
CD-300 + MT
CD-500 + areia
ARG 7
CD-500
CD-500 + TC + areia
ARG 8
CD-500 + TC
CD-500 + MT + areia
ARG 9
CD-500 + MT
CD-650 + areia
ARG 10
CD-650
CD-650 + TC + areia
ARG 11
CD-650 + TC
CD-650 + MT + areia
ARG 12
CD-650 + MT

SIGLAS
PST 1
PST 2
PST 3
PST 4
PST 5
PST 6
PST 7
PST 8
PST 9
PST 10
PST 11
PST 12

As misturas foram pesadas em sacos plásticos, em câmara seca, com
umidade relativa de aproximadamente 50% e temperatura de 25°C (Foto 15). Foi
utilizada balança semi-analítica de duas casas decimais. A água foi adicionada
somente no momento da moldagem dos corpos de prova com relação
água/materiais secos de 0,48 (em massa).
As tabelas a seguir apresentam as proporções de mistura dos materiais
utilizados para confecção das pastas e das argamassas (cimento hidratado e
desidratado, tijolo e metacaulim, além da água e areia).
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Tabela 6: Proporções de mistura para moldagem das argamassas e pastas.

PROPORÇÃO DE MISTURA DOS MATERIAIS (g)
Materiais

ARG 1

ARG 2

---

---

5.578

624,0

624,0

744,0

1.992

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

199

---

62,4

62,4

74,4

---

---

---

199

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

3.744

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

3.744

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

3.744

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

3.744

300,0

300,0

357,0

300,0

300,0

357,0

300,0

300,0

357,0

300,0

300,0

357,0

3.828

2.796

2.796

1.101

2.796

2.796

1.101

2.796

2.796

1.101

2.796

2.796

1.101

A

B

A

B

624,0

624,0

744,0

561,6

561,6

669,6

561,6

561,6

CD-300

---

---

---

---

---

---

---

CD-500

---

---

---

---

---

---

CD-650

---

---

---

---

---

TC

---

---

---

62,4

MT

---

---

---

AREIA 16*

468,0

468,0

AREIA 30*

468,0

AREIA 50*

PST 3

ARG 4

Total

B

PST 2

ARG 3

PST 4

A

PST 1

A

B

669,6

---

---

---

---

---

---

---

62,4

74,4

---

---

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

AREIA 100*

468,0

ÁGUA
TOTAL MISTURA

CHD

*16 = passante 2,4mm, retido 1,2mm; 30 = passante 1,2mm, retido 0,6mm; 50 = passante 0,6mm, retido 0,3mm; 100 = passante 0,3mm, retido
0,15mm.
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Tabela 6: Proporção de mistura para moldagem das argamassas e pastas (continuação).

PROPORÇÃO DE MISTURA DOS MATERIAIS (g)
Materiais

ARG 5
A

B

---

---

CD-300

561,6

CD-500
CD-650

PST 5

ARG 6

PST 6

ARG 7
B

---

---

ARG 8
B

---

---

Total

B

---

---

---

---

561,6

669,6

561,6

561,6

669,6

---

---

---

---

---

---

624,0

624,0

496,0

561,6

561,6

446,4

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

TC

62,4

62,4

74,4

---

---

---

---

---

---

62,4

62,4

49,6

374

MT

---

---

---

62,4

62,4

74,4

---

---

---

---

---

---

199

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

AREIA 16

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

3.744

AREIA 30

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

3.744

AREIA 50

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

3.744

AREIA 100

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

3.744

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ÁGUA

300,0

300,0

357,0

300,0

300,0

357,0

300,0

300,0

238,0

300,0

300,0

238,0

TOTAL MISTURA

2.796

2.796

1.101

2.796

2.796

1.101

2.796

2.796

734

2.796

2.796

734

---

A

PST 8

A

CHD

A

PST 7

--3.586
3.314

3.590
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Tabela 6: Proporção de mistura para moldagem das argamassas e pastas (continuação).

PROPORÇÃO DE MISTURA DOS MATERIAIS (g)
Materiais

ARG 9
A

B

CHD

---

---

CD-300

---

CD-500
CD-650

PST 9

ARG 10
A

B

---

---

---

---

---

---

561,6

561,6

245,0

---

---

--TC
MT

PST 10

ARG 11
A

B

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

624,0

624,0

---

---

---

---

---

---

62,4

62,4

--AREIA 16

PST 11

ARG 12

PST 12

Total

A

B

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

1.368

355,6

561,6

561,6

320,0

561,6

561,6

320,0

4.490

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

62,4

62,4

35,6

---

---

---

160

27,2

---

---

---

---

---

---

62,4

62,4

35,6

312

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

3.744

AREIA 30

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

3.744

AREIA 50

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

3.744

AREIA 100

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

468,0

468,0

---

3.744

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ÁGUA

300,0

300,0

130,7

300,0

300,0

170,7

300,0

300,0

170,7

300,0

300,0

170,7

TOTAL MISTURA

2.796

2.796

403

2.796

2.796

526

2.796

2.796

526

2.796

2.796

526

3.043
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Para determinação da resistência à compressão destes materiais, as
argamassas foram preparadas por meio de misturador mecânico (Foto 2), colocando
inicialmente na cuba toda a quantidade de água e adicionando o cimento na
seqüência. O misturador foi ligado, em velocidade baixa, durante 30s. Após este
período, foram adicionadas as quatro frações de areia previamente misturadas,
durante 30s, em velocidade baixa. Aumentou-se a velocidade e manteve-se ligado
por mais 30s. Manteve-se em repouso por 1,30s. E por fim misturou-se por 60s em
velocidade alta (NBR 7215).
A moldagem foi feita imediatamente após o término da mistura da argamassa
(Foto 16), preenchendo os moldes de 5 x 10 cm em quatro camadas iguais, sendo
cada camada adensada manualmente com 30 golpes de soquete manual.
Nas primeiras 24 horas, as argamassas foram mantidas em câmara climática
para controle da temperatura e umidade (Foto 4). Após este período, foram
desformadas e os corpos-de-prova acondicionados em tanque de cura (Foto 5)
imersos em água saturada de cal até a data de ensaio (7, 28 e 63 dias).
As pastas seguiram o mesmo padrão das argamassas, porém foram
moldadas em recipientes plásticos de aproximadamente 20 ml (Foto 17). Estes
recipientes foram acondicionados em condições herméticas para que não ocorresse
perda de água e carbonatação. Metade delas foi mantida à temperatura de 25°C
(Foto 18) e a outra metade a 60°C em estufa com recipiente contendo solução de cal
(Foto 19).

Foto 15: Pesagem das argamassas e
pastas.

Foto 16: Moldagem das argamassas.
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Foto 17: Molde das pastas (d=3,5cm).

Foto 18: Cura a 25°C.

Foto 19: Cura em estufa a 60°C.

Após moldagem e cura das pastas de cimento nas idades determinadas (7, 28
e 63 dias), a hidratação do cimento foi interrompida pelo método de congelamento e
liofilização.
O congelamento é feito colocando a amostra em imersão total em nitrogênio
líquido por aproximadamente 1 minuto (Foto 20). A temperatura do nitrogênio líquido
é de aproximadamente -196°C, o que promove congelamento quase que
instantâneo da água presente nas pastas. Após o congelamento as pastas foram
mantidas em freezer científico a -33°C (Foto 21) até o momento de liofilização.
A liofilização é o processo de sublimação da água presente no material. A
amostra é colocada congelada no equipamento (Foto 22) e nele é aplicado alto
vácuo, o que impede o degelo e automaticamente transforma a água livre em gás,
que é novamente solidificada no condensador do equipamento.
Após a liofilização, as amostras foram mantidas em dessecador, com sílica
gel, e em câmara seca.
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Foto 20: Congelamento das amostras em N2
líquido.

Foto 21: Freezer científico.

Foto 22: Liofilizador.

As pastas, depois de liofilizadas e com sua hidratação interrompida, foram
moídas em moinho de anéis (Foto 23) até totalmente passante em peneira ABNT
200 ou 75 µm. O peneiramento foi feito em peneirador vibratório (Foto 24), a fim de
agilizar o processo, para que as amostras não adquirissem umidade e voltassem ao
seu processo de hidratação.
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Foto 23: Moinho de anéis.

Foto 24: Peneirador vibratório.

Após a preparação, as pastas foram mantidas novamente em dessecador até
a data de ensaio. Uma única amostra foi mantida íntegra e congelada para eventual
ensaio de microscopia eletrônica de varredura.
Para as 12 pastas foram utilizadas as técnicas de difração de raios X (para
identificar a formação de compostos hidratados), e de termogravimetria (para
quantificar o grau de hidratação das amostras), assim como a calorimetria de
condução isotérmica (para acompanhar a energia total gerada pela hidratação do
cimento e assim obter dados da cinética de hidratação do material).
A avaliação da resistência à compressão das argamassas foi realizada em 3
diferentes idades: 7; 28 e 63 dias.
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3.3 Métodos de caracterização

3.3.1 Análise química

A analise química dos materiais foi realizada no Laboratório de Materiais de
Construção Civil do IPT. Os procedimentos utilizados foram baseados nas normas
de cimento, conforme apresentado na Tabela 7, incluindo os dois materiais utilizados
como pozolana.
Tabela 7: Ensaios de caracterização química realizados nos materiais.

ENSAIOS

Princípio do
método

Cimento
CP V ARI
NBR-NM 18/04
NBR-NM 11-2/04

NBR-NM 18/04
NBR-NM 22/04

Ataque com ácido
perclórico (HClO4)

Fusão com carbonato de
sódio (Na2CO3)

NBR-NM 11-2/04
NBR-NM 11-2/04
NBR-NM 11-2/04
NBR-NM 11-2/04
NBR-NM 16/04

NBR-NM 11-2/04
NBR-NM 11-2/04
NBR-NM 11-2/04
NBR-NM 11-2/04
NBR-NM 16/04

NBR-NM 17/04

NBR-NM 17/04

Fotometria de
chama

NBR-NM 17/04

NBR-NM 17/04 e
NBR-NM 22/04

Titulometria

NBR-NM 13/04

NBR-NM 13/04

Gravimetria

NBR-NM 22/04
NBR-NM 20/09

NBR-NM 22/04

Perda ao fogo

Gravimetria

Anidrido silícico (SiO2)

Gravimetria

Óxido férrico (Fe2O3)
Óxido de alumínio (Al2O3)
Óxido de cálcio (CaO)
Óxido de magnésio (MgO)
Anidrido sulfúrico (SO3)

Complexometria
Complexometria
Complexometria
Complexometria
Gravimetria
Fotometria de
chama

Óxido de sódio (Na2O)
Óxido de potássio (K2O)
Óxido de cálcio livre
(CaO livre)
Resíduo Insolúvel
Anidrido carbônico (CO2)

Ensaios / Métodos

Gasometria

Descarbonatação
térmica

TC e MT

Ataque com ácido
fluorídrico (HF)

NBR-NM 20/09
Descarbonatação ácida

3.3.2 Difratometria de raios X com quantificação pelo método de Rietveld

A difração de raios X (DRX) foi utilizada para determinação das fases
mineralógicas presentes nos materiais, assim como para quantificação destas fases
pelo método de Rietveld, quando possível.
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O equipamento utilizado foi o difratômetro Panalytical X-Pert Pro com detector
X’Celerator (Foto 25). Os difratogramas foram coletados com a configuração de
acordo com Gobbo (2009). As condições utilizadas são apresentadas na Tabela 8.
Tabela 8: Condições de ensaio de difração de raios X.

Parâmetro
Radiação
Voltagem do tubo
Corrente do tubo
Spinner
Fenda Soller
Fenda de divergência
Ângulo inicial (°2θ)
Ângulo final (°2θ)
Tempo/passo angular (s)
Passo angular (°2θ)
Tempo de coleta (min.)

Características
Cu Kα
40 kV
45 mA
60 rpm
0,04 rad
Fixa (0,5) (*)
5
70
60
0,02
30

(*) A fenda automática causa perda de intensidade e afeta a identificação e quantificação da etringita.

A preparação da amostra foi feita com auxílio de moinho de anéis. Uma
alíquota de aproximadamente 20g de amostra foi moída até passante totalmente em
peneira com abertura de 0,075 mm. A pastilha foi preparada em porta amostra
específico para o método do pó (Foto 26), onde o material é colocado e prensado
manualmente. Esta prensagem é feita pelo fundo da amostra a fim de diminuir a
orientação preferencial dos cristais.

Foto 25: Equipamento de DRX.

Foto 26: Porta amostras de DRX.

A identificação dos compostos foi realizada com o auxílio computacional
através de software da Panalytical HighScore Plus (versão 3.0) e com base nos
dados das fichas de padrões difratométricos fornecidas pelo ICCD (International
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Center for Diffraction Data), com atualização até 2003. Utilizou-se a base de dados
de minerais e cimentos.
Para análise quantitativa das fases presentes nestes materiais foi utilizado o
refinamento de Rietveld incluindo adição de um padrão interno para quantificação do
teor de fase amorfa. Como padrão interno foi utilizado o óxido de titânio (TiO2 –
Rutilo), que, segundo Gobbo (2009), é mais apropriado para o refinamento por ter
um sistema cristalino tetragonal e por não apresentar picos de alta intensidade na
região do halo de amorfismo.
Para realização do refinamento pelo método Rietveld, as estruturas cristalinas
tiveram que ser inseridas no programa. Estas estruturas foram obtidas no banco de
dados do ICSD (Inorganic Crystal Structure Database), entre outros.
As etapas seguintes foram sugeridas por Gobbo (2009) para se conseguir um
refinamento com qualidade. O indicador estatístico utilizado para verificar os
resultados do refinamento foi o GOF (Goodness of Fitting), além do gráfico das
diferenças entre os difratogramas observados e calculados. Abaixo estão pontuadas
as etapas de refinamento executadas em cada difratograma para obtenção das
porcentagens das fases presentes:
a) Fator escala.
b) Ajuste da linha base.
c) Constante do difratômetro (Zero Shift).
d) Refinamento da cela unitária das fases maiores.
e) Refinamento da cela unitária das fases menores.
f) Refinamento do perfil de pico (para fases com mais de 5%).
g) Orientação preferencial.

3.3.3 Análise termogravimétrica e termogravimétrica diferencial

Os ensaios foram realizados em termo-balança da marca TA Instruments
modelo SDT 2960 SC-TGA (Foto 27), disponível no Laboratório de Materiais de
Construção Civil do IPT. O gás de arraste foi o argônio ultra-puro analítico com um
fluxo de 20 ml/min. A purga dos gases liberados foi feita com um fluxo de 60 ml/min.
A taxa de aquecimento foi de 10°C/min, considerando a temperatura inicial de 25°C
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e a final de 1000°C. O cadinho de amostra utilizado foi de alumina com volume de
110µl sem tampa. A massa adotada para todos os ensaios foi de aproximadamente
50 mg, para efeito de padronização e representatividade.

Foto 27: Termobalança.

3.3.4 Distribuição granulométrica por difração de laser

A granulometria foi medida pela técnica de espalhamento de luz laser
(Difração Fraunhofer), onde parte da luz incidida é espalhada, parte é absorvida e
parte é transmitida.
O equipamento utilizado para as determinações foi um granulômetro CILAS
920 (Foto 28), que trabalha na faixa de 0,7 – 400 µm, associado a microcomputador
com software apropriado, disponível no Laboratório de Tecnologia de Partículas do
IPT. As condições de ensaio foram as seguintes: laser (fiber-mounted laser diodo,
com λ = 830 nm, energia de 3 mW e diâmetro do feixe de 34 mm), em meio fluído,
utilizando o álcool isopropílico como dispersante, com bomba em velocidade de 110
rpm e agitador em 300 rpm. O álcool isopropílico foi selecionado por ser um
dispersante eficiente, e também porque não provocar a hidratação do cimento como
a água. Além disso, em estudos realizados por Florêncio (2006), observou-se que o
álcool se comportou melhor do que a água para dispersão dos finos cerâmicos.
Foram utilizados 0,5 g de cada amostra para o ensaio. Esta quantidade foi
necessária para manter a saturação adequada do meio. O equipamento possui
sistema automático para dispersão e desaglomeração das partículas, mas, neste
caso, foi utilizado um equipamento de ultra-som externo (Foto 29), pois o sistema
automático poderia gerar bolhas devido ao meio alcoólico.
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Foto 28: Granulômetro CILAS 920.

Foto 29: Ultra-som para desaglomeração.

3.3.5 Atividade pozolânica pelo método Chapelle

Este ensaio foi realizado no Laboratório de Materiais de Construção Civil do
IPT. O método consiste na mistura e 1 g do material com 1 g de óxido de cálcio
(CaO), obtido a partir da calcinação do CaCO3 a 1000ºC por uma hora. Esta mistura
é colocada em um erlenmeyer juntamente com 250 ml de água descarbonatada,
colocada sob agitação, com aquecimento de 90ºC por 16 horas. Depois de resfriada,
adiciona-se 250 ml de uma solução de sacarose, filtra-se e titula-se uma alíquota de
50 ml com ácido clorídrico.
A pozolanicidade é medida pela diferença entre a quantidade de óxido de
cálcio disponível no início da reação e a quantidade de óxido de cálcio
remanescente ao final da reação. Esta diferença representa a quantidade de óxido
de cálcio que reagiu, por grama de material pozolânico (mg CaO/g de material) .

3.3.6 Calorimetria de condução isotérmica

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Materiais de Construção Civil
do IPT, no equipamento Thermometric TAM AIR de oito canais, com freqüência de
16s para coleta de dados, por sistema informatizado de aquisição (Foto 30). A
temperatura de ensaio foi a 25°C. A proporção de mistura utilizada nos ensaios está
apresentada na Tabela 9. A massa de pasta utilizada foi de aproximadamente 10 g,
e a coleta de dados ocorreu por um período de 72 horas.
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Foto 30: Calorímetro.

Tabela 9: Proporções de mistura para calorimetria de condução isotérmica.
Pastas (mistura em g)
Materiais
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

CHD

10

9

9

---

---

---

---

---

---

---

---

---

CD-300

---

---

---

10

9

9

---

---

---

---

---

---

CD-500

---

---

---

---

---

---

10

9

9

---

---

---

CD-650

---

---

---

---

---

---

---

---

---

10

9

9

TC

---

1

---

---

1

---

---

1

---

---

1

---

MT

---

---

1

---

---

1

---

---

1

---

---

1

Água

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

10

10

3.3.7 Resistência à compressão

Os ensaios de resistência à compressão foram realizados no Laboratório de
Materiais de Construção civil do IPT, em equipamento da marca Mohr Federhaff,
modelo BPP 20/2, na escala de 2Kgf, com taxa de aplicação de carga de 0,25 MPa/s
de acordo com a NBR 7215/96.
Os corpos de prova foram ensaiados capeados com enxofre. Os resultados
foram expressos em MPa, dividindo-se a carga de ruptura pela área da seção do
corpo de prova.
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4 TRATAMENTO TÉRMICO DO CIMENTO HIDRATADO

Neste capítulo estão apresentados os resultados de caracterização química,
física e mineralógica dos materiais, antes e depois do tratamento térmico, para cada
técnica analítica empregada. Os materiais caracterizados foram cimento porland CP
V ARI, tijolo cerâmico (TC) e metacaulinita (MT).

4.1 Caracterização dos materiais antes do tratamento térmico

4.1.1 Análise química

A Tabela 10 apresenta os resultados de análise química do cimento anidro e
das pozolanas.
Tabela 10: Resultados de análise química do cimento anidro e das pozolanas.

Resultados (%)
Determinação
CP V ARI

TC

MT

Perda ao fogo (PF)

3,77

3,28

2,09

Anidrido silícico (SiO2)

18,9

59,2

56,2

Óxido de alumínio (Al2O3)

5,35

25,7

35,3

Óxido férrico (Fe2O3)

2,78

6,01

2,63

Óxido de cálcio (CaO)

62,2

0,70

0,38

Óxido de magnésio (MgO) (**)

1,93

1,53

1,76

Anidrido sulfúrico (SO3)

4,21

0,10

0,04

Óxido de sódio (Na2O)

0,21

0,25

0,04

Óxido de potássio (K2O)

0,95

3,58

2,58

Equivalente alcalino (em Na2O) (*)

0,83

2,60

1,73

Óxido de cálcio livre (CaO)

1,24

n.d.

n.d.

Resíduo insolúvel (RI)

0,27

n.d.

n.d.

Anidrido carbônico (CO2)

2,43

n.d.

n.d.

n.d.: não determinado;
(*) valor obtido por cálculo estequiométrico, a partir da expressão Na2O + 0,658 K2O.
(**) dado não considerado na análise por DRX e TG das pastas hidratadas.
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O cimento CP V ARI apresentou resultados de análise química que
atenderam à NBR 5733/91.
Nota-se que a pozolana MT possui teores mais elevados de óxido de alumínio
e a TC teores mais elevados de óxido de ferro. São composições que refletem a
natureza dos argilominerais utilizados na fabricação destes materiais, ou seja, MT
produzido a partir de argila preponderantemente caulinítica e TC a partir de argila
preponderantemente ilítica.
Outro parâmetro relevante é o equivalente alcalino, mais elevado para a
amostra TC, que é resultante dos teores de óxidos de sódio e potássio presentes no
material, devido à presença de feldspatos e micas, identificados na difratometria de
raios X. É de conhecimento que a presença de álcalis favorece a reação pozolânica
por contribuir para a solubilização da fase amorfa das pozolanas.

4.1.2 Determinação da atividade pozolânica

Os resultados do ensaio Chapelle encontram-se na Tabela 11. O tijolo
cerâmico e o metacaulim apresentaram consumos de óxido de cálcio satisfatórios
para uso destes materiais como adição pozolânica aos cimentos Portland, ou seja,
superior ao valor mínimo de 330mg de CaO/g de pozolana que foi estabelecido pelo
estudo de Raverdy et al. (1980).
Indica também que a atividade pozolânica determinada nesses materiais
deve-se principalmente ao elevado teor de material amorfo, resultante da calcinação
abaixo de 900°C das argilas, o que garante a transfomação dos argilominerais
presentes nesta forma reativa.
Tabela 11: Resultados de ensaio Chapelle.
mg de CaO/g de material
AMOSTRAS
TC
493 ± 5
MT
626 ± 6
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4.1.3 Difratometria de raios X

Os difratogramas dos quatros materiais analisados encontram-se no Anexo A.
A Tabela 12 apresenta as fases mineralógicas identificadas nos materiais.
Tabela 12: Fases mineralógicas encontradas nas amostras de cimento e de pozolanas.
Fases
Fichas
CP V ARI
CHD
TC
MT
mineralógicas
Alita
42-0551
X
------49-1673 /
Belita
X
X
----1-083-0461
Bassanita
33-0310
X
------Brownmilerita
30-0226
X
X
----C3A
33-0251
X
------05-0586 /
Calcita
X
X
----1-086-2334
Etringita
41-1451
--X
----Gipsita
33-0311
X
----Carboaluminato de
14-0191
--X
----cálcio / Hidrotalcita
Portlandita
44-1481
--X
----Caulinita
1-080-0885
------X
47-1300 /
Quartzo
1-078-2315 /
--X
X
X
1-085-0796
Anatásio
1-086-1157
------X
Flogopita
----X
0
Ilita
26-0911
------0
Microclínio
22-0687
----X
--Muscovita
1-075-0948
------0
X: Fase identificada; 0: Possível presença; ---: Não identificado.

No cimento CP V ARI foi identificada a presença de silicatos de cálcio (alita e
belita), aluminatos de cálcio (C3A e brownmilerita), gipsita como regulador de pega e
bassanita. A bassanita é oriunda da moagem do clínquer para atingir a finura Blaine
especificada para um cimento de alta resistência inicial. A moagem pode gerar
aquecimento de até 250°C causando a desidratação parcial da gipsita. A presença
de bassanita causa problemas de falsa pega na hidratação do cimento, sendo sua
presença então indesejável. A presença de carbonato se deve à adição de filer
calcário na produção do cimento.
No CHD (cimento hidratado), foram identificadas etringita (trisulfoaluminato de
cálcio hidratado), carboaluminato de cálcio hidratado (fase aluminosa hidratada com
presença de carbonato) identificada pela ficha da hidrotalcita, e portlandita (hidróxido
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de cálcio). Identificou-se carbonato com intensidade mais elevada do pico, devido à
carbonatação de parte da portlandita presente. Uma pequena quantidade de
quartzo, que está presente como mineral acessório do filer calcário, também foi
identificada. Das fases anidras inicialmente presentes no cimento, apenas a belita,
que tem baixa reatividade, e a brownmilerita permaneceram presentes, após a
hidratação aos 28 dias.
Nas pozolanas, TC e MT, foram identificados principalmente o quartzo, o
feldspato e a mica. No caso da metacaulinita, foram identificados alguns picos
remanescentes

de

argila

caulinítica

e/ou

ilítica.

A

transformação

destes

argilominerais em fase amorfa se deu quase por completo durante a calcinação
original no respectivo processo de produção, dispensando ativação térmica
suplementar.
A Tabela 13 apresenta a quantificação das fases mineralógicas apresentadas
acima por refinamento pelo método de Rietveld de acordo com cada material.
Tabela 13: Resultados do refinamento de Rietveld nas amostras de cimento e de pozolanas.

Teor das fases (%)
Fases mineralógicas

CP V ARI

CHD

TC

MT

Alita
68,5
------Aragonita
--6,10
----Belita
6,20
6,30
----Bassanita
6,00
------Brownmilerita
4,20
2,20
----C3A
5,70
------Calcita
6,90
14,0
----Etringita
--6,30
----Gipsita
1,70
------Hidrotalcita
--0,80
----Portlandita
0,70
18,4
----Quartzo
0,20
--28,0
33,6
Anatasio
------0,80
Caulinita
------6,00
Flogopita
----2,60
2,30
Ilita
------8,80
Microclínio
----19,8
--Muscovita
------0,60
Fase amorfa
--45,8
49,5
47,9
Goodness of fit (s/ unidade)
7,27
5,87
4,88
9,01
Nota: As fases flogopita, muscovita e ilita na amostra MT foram estimadas pelo programa de
quantificação. Ressalta-se que estes minerais apresentam sobreposição de picos
dificultando essa quantificação.

92

Na amostra de cimento CP V ARI, a soma do teor de sulfato de cálcio
hemidratado - bassanita (CaSO4.0,5H2O) (6,00%) e di-hidratado - gipsita
(CaSO4.2H2O) (1,7%) está coerente com o teor de SO3 determinado pela análise
química e recalculado para estes dois minerais. O teor de fíler calcário de 6,90% é
ligeiramente superior ao limite de 5,0% admitido para as adições.
A amostra CHD apresentou bom resultado de refinamento com índices
estatísticos relativamente baixos, de 5,87. Nessa amostra, como o teor de belita
(6,30%) é similar ao teor do cimento anidro de 6,20%, admite-se que não houve
hidratação da belita presente. Isto indica que ainda existe a possibilidade de
hidratação dessa fase após moagem devido à nova exposição do grão, com ganho
de resistência mecânica na reidratação do material.
Os teores de portlandita e de etringita são 18,4% e 6,30% respectivamente,
mostrando que a hidratação tanto dos silicatos quanto dos aluminatos ocorreu
significativamente aos 28 dias, o que se esperava pelo fato de ser um cimento de
alta resistência inicial. Essas fases, por serem cristalinas, são de fácil quantificação
por essa técnica. O C-S-H e parte dos aluminatos hidratados, por apresentarem
baixa cristalinidade, foram estimados pelo teor de material amorfo (45,8%). Em
alguns casos, a hidrotalcita pôde ser identificada e quantificada.O teor de carbonato
teve um aumento de 6,90% para 20,1%, resultado da carbonatação de parte da
portlandita formada durante a hidratação do clínquer.
A amostra TC apresentou significativa quantidade de fase amorfa (49,5%),
além de tectosilicatos (quartzo/feldspato) (47,8%) e mica (2,60%). Apesar da
presença de minerais micáceos, que apresentam orientação preferencial e dificultam
o refinamento; o parâmetro de controle (GOF) foi considerado estatísticamente
adequado (4,88).
A amostra MT apresentou, mesmo após ter sido calcinada industrialmente, o
argilomineral ilita (8,80%), que tem pouca contribuição pozolânica, além de um
residual de caulinita (6,00%). O quartzo está presente (33,6%) em quantidade
semelhante à da amostra TC (28,0%). O teor de material amorfo é similar ao da
amostra TC, indicando semelhança na atividade pozolânica, como confirmado pelos
respectivos resultados de ensaio Chapelle.
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4.1.4 Análises térmicas (TG/DTG/DTA)

4.1.4.1 Cimento CP V ARI anidro
A Figura 22 apresenta as curvas TG/DTG/DTA do cimento CP V ARI. A linha
verde representa a perda de massa, a linha azul a derivada primeira da perda de
massa e, a vermelha, a análise térmica diferencial.
O primeiro evento (I) está relacionado à perda de massa de água livre que
permaneceu após a secagem a 40°C. O segundo (II) evento está relacionado com a
perda de água da gipsita utilizada para o controle da pega do cimento. O terceiro (III)
e o quarto (IV) eventos denotam a desidratação de pequena quantidade de C-S-H
e/ou aluminatos e de singenita, respectivamente, indicando que ocorreu uma
pequena hidratação do cimento durante a estocagem. O último pico (VI) se refere à
descarbonatação dos carbonatos, adicionados no cimento como fíler.
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Figura 22: Curvas TG/DTG/DTA do cimento CP V ARI.
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4.1.4.2 Cimento CP V ARI hidratado
A Figura 30 apresenta as curvas de TG/DTG/DTA do cimento CP V ARI
hidratado, após 28 dias. O primeiro intervalo de perda de massa está relacionado à
desidroxilação sobreposta do C-S-H (I), dos sulfoaluminatos hidratados (II) e da
etringita (I). O segundo evento (III) é atribuído a uma perda de massa relativa à
desidroxilação da brucita ou hidróxido de magnésio (Mg(OH)2). O terceiro evento (IV)
ocorreu devido à desidroxilação da portlandita (Ca(OH)2). O quarto e último evento
(V) de perda de massa observado é devido à descarbonatação de carbonatos, que
pode ocorrer a partir de 500°C ou 550°C, dependendo da sua cristalinidade e
composição.
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Figura 23: Curvas TG/DTG/DTA do CHD.

Após 28 dias de hidratação do cimento CP V ARI, a água combinada como
C-S-H, aluminatos hidratados e etringita representou 20,8% da massa total, na base
não volátil, enquanto que a água combinada como portlandita representou 5,85%
(Tabela 14). Houve aumento na parcela de perda de massa relativa aos carbonatos,
indicando que o cimento hidratado sofreu carbonatação, cujo teor de CO2 aumentou
de 2,60% para 6,39%.
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O teor de carbonatos no cimento hidratado foi de 14,5%3. O teor de
portlandita encontrado foi 24,0%4. Esses teores determinados por TG estão
coerentes com os teores estimados pelo refinamento Rietveld na DRX.
Tabela 14: Resultados de termogravimetria das amostras de cimento secas a 40°C.
Faixa de
Perda de massa
Evento térmico
Perda de
temperatura
– base não
Amostras
devido a
massa (%)
(°C)
volátil (%)
Água livre
25 – 59
0,11
0,11
Gipsita
59 – 93
0,20
0,21
Hemidrato
93 – 200
0,61
0,64
CP V ARI
Singenita
200 – 300
0,23
0,24
Portlandita
300 – 500
0,35
0,36
Carbonatos
500 – 1000
2,50
2,60
Total
4,00
C-S-H e aluminatos
25 – 330
15,3
20,8
Brucita
330 – 429
1,95
2,64
CHD
Portlandita
429 – 540
4,31
5,85
Carbonatos
540 - 1000
4,71
6,39
Total
26,3

4.1.4.3 Tijolo cerâmico (TC) e Metacaulinita (MT)
A Figura 24 apresenta as curvas TG/DTG/DTA do TC. Observa-se que não
existem picos característicos de argilominerais. A presença de água adsorvida (<
150°C e as desidratações entre 150 e 300°C e acima de 850°C ocorrem pela perda
das hidroxilas presentes nas micas; tectosilicatos alterados que acompanham os
argilominerais.
As curvas TG/DTG/DTA do MT estão ilustradas na Figura 25. Observa-se,
além dos eventos acima citados, um evento entre 400 e 600 ºC, demonstrando que
o material ainda contém uma parcela residual de caulinita que pode ser desidratada
e transformada em metacaulinita (ZAMPIERI, 1993).

3
4

O fator estequiométrico de conversão de CO2 em CaCO3 utilizado foi 2,27.
O fator estequiométrico de conversão da H2O em Ca(OH)2 foi 4,11.
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Figura 24: Curvas TG/DTG/DTA do TC.
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Figura 25: Curvas TG/DTG/DTA do MT.
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A Tabela 19 apresenta os resultados de perda de massa do TC e MT, na base
não volátil. O teor de água combinada como caulinita no MT é 1,28%; indicando que
houve conversão da caulinita em metacaulinita. Em ambos os casos, não se justifica
tratamento térmico adicional para ativação dos materiais como pozolanas. As
demais perdas de massa encontradas estão associadas à presença de mica;
feldspatos alterados que acompanham os argilominerais e não apresentam
reatividade por tratamento térmico.
Tabela 19: Resultados de termogravimetria das amostras de pozolanas secas a 100°C.
Perda de massa –
Evento térmico
Faixa de
Perda de
base não volátil
Amostras
devido a
temperatura (°C)
massa (%)
(%)
Água adsorvida
25 – 1000
3,21
3,32
TC
Total
3,21
Água adsorvida
25 – 92
0,52
0,53
Desidratação da
92 – 570
1,28
1,31
caulinita
Desidratação de
MT
570 – 889
0,52
0,53
mica (muscovita)
Desidratação de
889 – 1000
0,01
0,01
mica (flogopita)
Total
2,33
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4.2 Caracterização do cimento após o tratamento térmico

Após o tratamento térmico nas temperaturas de 300ºC, 500ºC e 650ºC, as
amostras de resíduo de cimento desidratado foram caracterizadas física e
mineralogicamente.

4.2.1 Granulometria por difração a laser

As quatro curvas apresentadas na Figura 26 exibem o mesmo perfil de
distribuição granulométrica, indicando que não ocorreram alterações causadas pelo
tratamento térmico.

Figura 26: Curvas granulométricas das amostras de cimento obtidas por granulometria a
laser.
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4.2.2 Difratometria de raios X (DRX)

A Tabela 15 apresenta as fases mineralógicas identificadas nos três materiais
analisados juntamente com as fichas de identificação utilizadas.
Tabela 15: Fases mineralógicas encontradas nas amostras desidratadas.

Fases mineralógicas

Fichas

CD-300

42-0551 /
X
14-0963
Aragonita
041-1475
X
29-0371 /
Belita
1-083-0461 /
X
1-086-0399
30-0226 /
Brownmilerita
X
1-087-1229
Calcita
1-083-1762
X
44-1481 /
1-076-0571 /
X
Portlandita
1-084-1274
Vaterita
1-074-1867
--X: Fase identificada; 0: Possível presença; ---: Não identificado.

Alita

Os

três

materiais,

tratados

em

suas

CD-500

CD-650

X

X

---

---

X

X

X

X

X

X

X

X

---

0

respectivas

temperaturas

de

desidratação, apresentaram a mesma composição mineralógica, com excessão da
vaterita, identificada na amostra calcinada a 650°C, oriunda da

mudança de

cristalinidade da calcita devido ao tratamento térmico nesta temperatura.
Nota-se o desaparecimento do pico da etringita já no tratamento térmico a
300°C (Figura 27 primeiro quadro). Este desaparecimento indica que o tratamento
térmico conseguiu desidratar os sulfoaluminatos presentes.
Outro dado observado é o crescente aumento dos picos relacionados com os
silicatos anidros de acordo com o aumento da temperatura de desidratação. A
Figura 27 (terceiro quadro) ilustra, por comparação dos quatro difratogramas, o
aumento na intensidade destes picos.
O crescimento destes picos é significativo e indica que parte dos silicatos
hidratados da pasta de cimento sofreu ação da temperatura, desidratando-se.
O perfil dos picos e o ângulo 2θ dos mesmos foram alterados indicando que a
fase formada, a partir da decomposição térmica, não apresenta as mesmas
características cristalográficas dos originais advindos do clínquer Portland.
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Embora a literatura indique que a desidratação da portlandita se dá entre
450°C e 550°C, ela ainda está presente após tratamento térmico a 650°C (Figura 27
segundo quadro). Este teor residual de portlandita apresentado pela amostra CD –
650, possivelmente, é devido à reidratação do óxido de cálcio pela umidade
ambiente.

Figura 27: Comparativo dos picos da etringita, portlandita e silicatos das amostras
desidratadas com o CHD.

A Tabela 16 apresenta a quantificação das fases mineralógicas apresentadas
acima por refinamento pelo método Rietveld de acordo com cada material.
Não foi possível realizar o refinamento Rietveld na amostra CD-650 devido a:
a) sobreposição de picos, b) alteração da cristalinidade dos minerais deslocando
seus picos relativos e dificultando sua identificação e c) em função da alteração da
cristalinidade, não existem estruturas cristalinas adequadas disponíveis nos bancos
para os novos minerais formados, impossibilitando assim a sua quantificação.
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Tabela 16: Resultados do refinamento de Rietveld do CHD, CD-300, CD-500 e CD650 .

Teor das fases (%)
Fases mineralógicas (*)

CHD

CD-300

CD-500

Aragonita
6,10
4,80
--Brownmilerita
2,20
2,30
3,00
Calcita
14,0
15,8
19,3
Etringita
6,30
----Hidrotalcita
0,80
----Portlandita
18,4
22,0
15,9
Silicatos de cálcio (C2S+C3S)
6,30
9,30
17,8
Fase amorfa
45,8
45,8
40,9
Goodness of fit (semunidade)
5,87
3,99
4,09
---: Não identificado e, portanto, não determinado. (*) CaO não identificado

CD-650
---------------

Existe a formação de um silicato de cálcio intermediário5 (designado como
C2S/C3S no refinamento Rietveld), a partir da desidratação do C-S-H. O teor deste
silicato, quando comparado com a soma dos silicatos anidros da amostra CHD, é
crescente e aumenta de 6,30% para 17,8% na amostra CD – 500, ao passo que o
teor de fase amorfa é reduzida de 45,8% para 40,9%.
O acréscimo no teor de silicato e a redução do teor de fase amorfa é
evidência efetiva de que ocorre a desidratação dos compostos da amostra CHD,
principalmente o C-S-H.

5

Silicato intermediário foi o nome atribuído, neste trabalho. aos silicatos formados após a
desidratação do C-S-H. Não foi encontrada na bibliografia uma nomenclatura adequada e unânime
para o composto formado já que este é ainda muito pouco abordado nas pesquisas.
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4.2.3 Análises térmicas (TG/DTG/DTA)

A Figura 28 apresenta as curvas TG/DTG/DTA do cimento desidratado na
temperatura de 300°C (CD-300). A linha verde representa a perda de massa, a linha
azul a derivada da perda de massa e, a vermelha, a análise térmica diferencial.
Foram identificados cinco eventos de perda de massa: a) o primeiro e o
segundo

evento

são

relativos

à

desidroxilação

do

C-S-H

e

aluminatos/sulfoaluminatos hidratados, não se observando mais a presença de
etringita; b) o terceiro evento é referente a perda de água da brucita; c) o quarto
evento está relacionado à desidroxilação da portlandita e d) o quinto evento se
refere à descarbonatação do carbonato de cálcio.
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Figura 28: Curvas TG/DTG/DTA do CD-300.

Na amostra de cimento desidratado a 500ºC – CD-500 (Figura 29), assim
como na Figura 27, os eventos térmicos relativos à presença de etringita, aluminatos
hidratados não estão mais presentes, indicando a desidratação completa destes
compostos. Esse dado é confirmado pela DRX (Figura 27). Assim, permanecem
quatro eventos térmicos: a) o primeiro evento relativo ao C-S-H remanescente, não
desidratado, com perda de massa inferior à amostra CD-300; b) segundo e terceiro
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eventos associados à desidroxilação da portlandita, sendo o primeiro pico
proveniente da reidratação parcial do CaO livre pela umidade ambiente, durante o
tratamento térmico; c) quarto evento se refere à descarbonatação do carbonato de
cálcio (inalterado nesta temperatura).
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Figura 29: Curvas TG/DTG/DTA do CD-500.

Na amostra de cimento desidratado a 650ºC – CD-650 (Figura 30), não são
observados também os eventos térmicos relativos à presença de etringita e
aluminatos hidratados. Assim, permanecem três eventos térmicos: a) o primeiro
evento relativo ao C-S-H remanescente, não desidratado, com perda de massa
ligeiramente inferior à amostra CD-500; b) segundo evento associado à
desidroxilação da portlandita menos cristalina, resultante da hidratação parcial do
CaO livre pela umidade ambiente; neste caso, houve a decomposição total da
portlandita mais cristalina resultante da hidratação do cimento da amostra CD-5006;
e c) terceiro evento referente à descarbonatação do carbonato de cálcio; com perda
de massa ligeiramente inferior à amostra CD-500.

6
Como não houve alteração no pico da portlandita, modificando-se apenas sua quantidade,
pode-se admitir também a presença de compostos de magnésio não identificados pelo DRX.
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Figura 30: Curvas TG/DTG/DTA do CD-650.

Sintetizando, a Figura 31 apresenta a sobreposição das curvas DTG das três
amostras de cimento hidratado tratadas nas temperaturas de 300, 500 e 650°C, bem
como a curva de referência (cimento convencional hidratado - CHD).
Os

eventos

até

400°C

referem-se

à

desidroxilação

do

C-S-H,

aluminatos/sulfoaluminatos hidratados e etringita. Na calcinação, observou-se que
ocorreu uma redução gradativa na perda de massa desses compostos à medida que
a temperatura aumentou.
Os eventos térmicos entre 400 e 500°C referem-se à desidroxilação da
portlandita. O primeiro pico representa uma portlandita menos cristalina, resultante
da hidratação de CaO livre. O segundo pico representa uma portlandita mais
cristalina, resultante da hidratação do cimento. A portlandita mais cristalina tem seus
teores reduzidos, a partir do tratamento térmico a 500 ºC, desaparecendo a 650ºC.
Uma parcela do CaO livre se reidrata nestas temperaturas, porque, de fato, todos os
compostos de magnésio já estão desidratados.
Os eventos térmicos a partir de 500ºC estão relacionados à volatilização de
CO2 dos carbonatos. Houve pequena redução no teor de carbonatos no tratamento
térmico somente quando tratado a 650ºC.

105

Figura 31: Curvas DTG dos materiais tratados termicamente.

A Tabela 17 apresenta as perdas de massa de acordo com a interpretação
dos eventos térmicos na base não volátil.
Tabela 17: Resultados de termogravimetria das amostras desidratadas.
Perda de massa
Evento térmico
Faixa de
Perda de
– base não
Amostra
devido a
temperatura (°C)
massa (%)
volátil (%)
C-S-H e
25 - 325
5,65
6,87
Aluminatos
Brucita
325 – 420
2,21
2,69
CD–300
Portlandita
420 – 555
5,41
6,57
(mais cristalina)
Carbonatos
555 - 1000
4,43
5,38
Total (25 – 1000)
17,7
C-S-H e
25 – 330
1,21
1,35
Aluminatos
Portlandita
330 – 447
1,89
2,11
(menos cristalina)
CD–500
Portlandita
447 – 490
1,59
1,77
(mais cristalina)
Carbonatos
490 – 1000
5,61
6,25
Total (25 – 1000)
10,3
C-S-H e
25 – 330
0,88
0,95
Aluminatos
Portlandita
330 – 480
2,35
2,54
CD–650
(menos cristalina)
Carbonatos
480 – 1000
4,13
4,46
Total (25 – 1000)
7,36
-
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A Figura 32 compara as perdas de massa referentes aos compostos
hidratados, em função das temperaturas de tratamento térmico.
Parte da água combinada da etringita, C-S-H e de aluminatos (65%) já é
removida com o tratamento térmico a 300°C. No tratamento a partir de 500°C, de 92
a 95% dessa água combinada é removida.
Em relação à da portlandita mais cristalina, 73% da água combinada é
removida com o tratamento térmico a 500°C e 100% dessa a 650°C. A CaO livre
formada reidrata, parcialmente, com a exposição a umidade ambiente, passando de
40 a 60% do total existente no cimento CP V ARI hidratado, e formando a portlandita
menos cristalina.

Figura 32: Comparação dos teores de perda de massa referente a C-S-H e aluminatos,
portlandita e carbonatos.

Em conclusão, o tratamento térmico a 300°C desidrata etringita e o C-S-H
parcialmente; o tratamento a 500°C desidrata etringita, grande parte do C-S-H,
aluminatos hidratados e brucita; e o tratamento a 650°C reduz discretamente a
parcela de C-S-H que permanece na amostra CD-500 retirando também pequena
parcela de carbonatos.
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4.3 Conclusões do capítulo

Pode-se concluir que:
•

O cimento CP V ARI utilizado como matéria prima para o estudo
apresentou em sua composição química teor de SO3 acima do indicado
em norma e teor de sulfato de cálcio hemidratado acima do usualmente
encontrado.

•

As principais diferenças entre as adições são: alto teor de alumínio na
amostra MT e alto teor de ferro e álcalis na amostra TC. Ambas
apresentaram alto teor de fase amorfa, devido ao tratamento térmico
eficiente, por haver baixo teor remanescente do argilomineral de
constituição. O ensaio de atividade pozolânica indicou que os dois
materiais utilizados como adição devem ser considerados materiais
pozolânicos e apresentaram consumo de CaO satisfatório frente ao
ensaio realizado de acordo com o método Chapelle. A amostra MT
mostrou ser mais reativa do que a amostra TC para este teste
laboratorial, por consumir mais CaO.

•

No cimento hidratado foram identificados pela DRX teores residuais de
belita e brownmilerita o que indica a possibilidade de hidratação destas
fases tardiamente contribuindo assim para uma eventual hidratação
residual.

•

O tratamento térmico a 300°C do cimento hidratado causou a
desidratação completa da etringita e o início da desidratação do C-S-H,
não sofrendo outras alterações significativas. Ambos os fenômenos
observados são confirmados pela combinação das técnicas TG e DRX.

•

O tratamento térmico a 500°C do cimento hidratado apresentou
desidratação completa da etringita, de parcela significativa do C-S-H e
aluminatos, incluindo a desidratação parcial da portlandita. Parte desta
se reidratou parcialmente, em forma menos cristalina. Houve aumento
no teor de silicatos intermediários, quantificados como silicatos anidros,
apesar da alteração em seus picos característicos. Fenômenos
também confirmados pela combinação das técnicas TG e DRX.
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•

O tratamento térmico a 650°C do cimento hidratado apresentou
pequenas alterações em relação ao tratado a 500°C quanto ao teor de
água combinada relativa ao C-S-H e aluminatos/sulfoaluminatos
observadas por TG. Por DRX, verificou-se mudança significativa nos
picos dos silicatos em relação à temperatura de 500ºC, causando
problemas na quantificação por refinamento Rietveld devido alteração
na cristalografia, quando esses minerais são identificados como alita e
belita. Por isso foram considerados minerais modificados, denominados
aqui como silicatos intermediários.
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5 REIDRATAÇÃO DAS PASTAS DE CIMENTO DESIDRATADAS

Este capítulo tem por objetivo analisar a reidratação das pastas de resíduos
de cimento, apenas moídas e desidratadas termicamente, quando submetidas à
reidratação, com ou sem adições pozolânicas, por meio de: a) Difração de raios-X,
b) Análises térmicas, c) Calorimetria de condução isotérmica e d) Resistência à
compressão.

5.1 Caracterização das pastas reidratadas, sem adições pozolânicas

Neste item, a caracterização das pastas reidratadas, sem adições
pozolânicas, está apresentada por técnica para as diferentes temperaturas e idades
aplicadas no estudo.

5.1.1 Difratometria de raios X (DRX)

5.1.1.1 Resíduo de cimento hidratado, moído e reidratado
As fases identificadas bem como os difratogramas com os refinamentos
Rietveld estão apresentados no anexo A. Na Figura 36 têm-se

os teores

quantitativos das fases obtidos por refinamento Rietveld.
A Figura 33 apresenta a sobreposição dos difratogramas com os picos
principais dos silicatos de cálcio (alita e belita). Nos ângulos 2θ de 29,4° e no
intervalo entre 32° e 33°, nota-se a redução das intensidades desses picos, quando
o cimento previamente hidratado é submetido à continuidade da hidratação. Essa
redução está relacionada ao fenômeno de hidratação residual da belita em função
da idade, e ocorre, de forma mais acentuada, aos 63 dias. Outro indício de que a
hidratação residual ocorre é o incremento na intensidade no pico principal da
portlandita observado na Figura 34 para a idade de 63 dias.
Na continuação da hidratação do CHD, observa-se também uma redução de
intensidade no pico principal da etringita (9,1°2θ) e aumento na intensidade dos
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picos dos aluminatos hidratados e carboaluminatos de cálcio entre 11,6 e 11,7°2θ
(Figura 35). Isto se dá devido à conversão da etringita em monosulfoaluminato de
cálcio ao longo do tempo e da carbonatação destes compostos.

Figura 33: Picos dos silicatos de cálcio onde ocorream alteração (30 a 33º) para CHD
(cimento hidratado inicialmente) e para as pastas 1 (CHD moído e reidratado) em diferentes
idades.

Figura 34: Pico principal da portlandita para CHD (cimento hidratado inicialmente) e para as
pastas 1 (CHD moído e reidratado) nas diferentes idades.
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Figura 35: Picos da etringita e fase carboaluminato de cálcio para CHD e pasta 1 em
diferentes idades.

O consumo dos silicatos de cálcio anidro e formação adicional de portlandita
ao longo da idade devido à hidratação residual do cimento previamente hidratado foi
confirmado.
O aumento inicial no teor de amorfo era esperado, pois é resultante da
hidratação e formação de C-S-H. O aumento de cristalinidade do C-S-H é seqüencial
e lento. Não foi possível observar esse fenômeno para todas as idades analisadas.
Em alguns casos, a orientação preferencial da portlandita e, conseqüentemente, a
obtenção de teores superestimados dessa fase pelo refinamento Rietveld reproduziu
o teor de amorfo esperado.
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Figura 36: Teores das fases do CHD reidratado nas diferentes idades calculados por
refinamento Rietveld.

5.1.1.2 Resíduo de cimento tratado termicamente a 300ºC, moído e reidratado
Com o tratamento térmico a 300°C (CD-300), ocorreu um aumento na
intensidade dos picos principais dos silicatos de cálcio anidro (29,4 e no intervalo
entre 32 e 33 °2θ), devido à formação de silicatos de cálcio intermediários. Ao
reidratar as pastas CD-300, observa-se também a redução na intensidade desses
picos (Figura 37).
A redução da intensidade de picos de silicatos de cálcio anidro foi também
acompanhada pelo aumento da intensidade de pico da portlandita, mais evidente
para a idade de 63 dias (Figura 38). Esse fenômeno está associado parte à
hidratação residual dos silicatos de cálcio remanescentes e parte à hidratação dos
silicatos intermediários obtidos pelo tratamento térmico.
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Figura 37: Picos principais dos silicatos de cálcio anidro para CD-300 (cimento desidratado a
300°C) e pastas 4 (CD-300 moído e reidratado) em diferentes idades.

Figura 38: Pico principal da portlandita para CD-300 (cimento desidratado a 300 graus) e
pastas 4 (CD-300 moído e reidratado) em diferentes idades.

O cimento desidratado a 300°C recompõe a fase etringita durante a
reidratação (Figura 39). Essa recomposição ocorre logo aos 7 dias (linha marrom),
com intensidade semelhante ao CHD (cimento hidratado inicialmente), podendo
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ocorrer ligeiro aumento nas idades de 28 e 63 dias (linha verde e cinza,
respectivamente). Conclui-se que a etringita, após a desidratação completa pelo
tratamento térmico a 300°C, tem a capacidade de se reidratar completamente.

Figura 39: Pico principal da etringita para CD-300 (cimento desidratado a 300°C) e pastas 4
(CD-300 moído e reidratado) em diferentes idades.

A Figura 40 apresenta os teores quantitativos das fases obtidos por
refinamento Rietveld para a reidratação das pastas do CD-300. As fases e valores
obtidos pela quantificação por refinamento Rietveld estão apresentados no anexo A.
O consumo dos silicatos de cálcio foi confirmado ao longo da idade,
ocorrendo redução dos teores de silicatos de 9,3% na CD-300 para 2,0% em 63
dias. Foi confirmado também o aumento dos teores de portlandita, de 22% para
30,4% aos 63 dias7, bem como o aumento dos teores de etringita. O teor de amorfo
não apresentou uma tendência clara, aumentando ou reduzindo com a idade.

7

Pode-se atribuir duas razões para esse aumento: a) geração, a partir do consumo dos
silicatos anidros presentes e/ou b) orientação preferencial dessa fase. Como não foram realizadas
repetições nas preparações e determinações de DRX, não é possível distinguir qual destes seria a
causa provável.
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Figura 40: Teores das fases dos CD-300 reidratados nas diferentes idades calculados por
refinamento Rietveld.

5.1.1.3 Resíduo de cimento tratado termicamente a 500ºC, moído e reidratado
Com a reidratação do resíduo tratado a 500°C, os picos principais dos
silicatos de cálcio (29,4 e entre o intervalo de 32 e 33 °2θ) se reduzem, como
observado na reidratação do resíduo tratado a 300°C, indicando consumo destes
compostos nas primeiras idades.
Nesse caso, houve deslocamento do pico da portlandita associado à
cristalinidade e/ou preparação da amostra (Figura 42), e a alteração na intensidade
do pico da amostra a 63 dias parece ser em função da orientação preferencial na
preparação do material.

116

Figura 41: Picos principais dos silicatos de cálcio para CD-500 (cimento desidratado a
500°C) e pastas 7 (CD-500 moído e reidratado) em diferentes idades.

Figura 42: Pico principal da portlandita para CD-500 (cimento desidratado a 500°C) e pastas
7 (CD-500 moído e reidratado) em diferentes idades.

A Figura 43 apresenta o pico da etringita e confirma a tendência apresentada
pelo resíduo CD-300 de restabelecer os teores desta fase após reidratação do
material. Após desidratação completa observou-se que aos 7 dias o teor de etringita
é próximo da metade do apresentado pelo CHD (2,6% e 6,3%, respectivamente).
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Figura 43: Pico principal da etringita para CD-500 (cimento desidratado a 500°C) e pastas 7
(CD-500 moído e reidratado) em diferentes idades.

A Figura 44 apresenta os teores quantitativos das fases obtidos por
refinamento Rietveld para as pastas CD-500 reidratadas.
O teor de silicatos de cálcio reduz-se de 17% para 8,8%, indicando ocorrência
de hidratação. Neste caso, permanece uma parte de silicatos não hidratada até a
idade de 63 dias, fenômeno não observado para CHD e CD-300. Dado ao consumo
de silicatos de cálcio (intermediários ou não) admite-se que a reidratação seja mais
eficiente para CD-500, CD-300 e CHD, respectivamente. Como o aumento no teor
de portlandita é novamente observado, admite-se que a hidratação residual também
ocorra, como observado para CHD e CD-300.
Assim como nos casos anteriores, observa-se um aumento no teor de amorfo
aos 7 dias, seguido de redução nas idades mais avançadas; fenômeno atribuido ao
ganho esperado de cristalinidade das fases C-S-H.
Os valores apresentados na Figura 44 confirmam que realmente a reidratação
das fases desidratadas ocorre, de forma rápida, acrescido da hidratação residual
das fases de silicatos de cálcio remanescentes.
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Figura 44: Teores das fases dos CD-500 reidratados nas diferentes idades calculados por
refinamento Rietveld.

5.1.1.4 Resíduo de cimento tratado termicamente a 650ºC, moído e reidratado
O resíduo tratado à temperatura de 650°C (CD-650) foi aquele que mais
sofreu alterações na região próxima aos picos dos silicatos de cálcio (Figura 45),
não seguindo a mesma tendência já apresentada pelos resíduos anteriores tratados
a temperaturas mais baixas. Na reidratação, esses picos são consumidos.
A intensidade do pico principal da portlandita apresentada na Figura 46
desloca-se na reidratação e aumenta com a idade.
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Figura 45: Picos principais dos silicatos de cálcio para CD-650 (cimento desidratado a
650°C) e pastas 10 (CD-650 moído e reidratado) em diferentes idades.

Figura 46: Pico principal da portlandita para CD-650 (cimento desidratado a 650°C) e pastas
10 (CD-650 moído e reidratado) em diferentes idades.

Diferentemente do comportamento dos silicatos na reidratação deste material,
a etringita (Figura 47) não foi recomposta em nenhuma das idades estudadas
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quando o material foi tratado a 650°C. Apenas uma pequena quantidade de
aluminatos e/ou carboaluminatos de cálcio foi observada.

Figura 47: Picos principais da etringita para CD-650 (cimento desidratado a 650°C) e pastas
10 (CD-650 moído e reidratado) em diferentes idades.

Estas modificações impediram a quantificação por refinamento Rietveld
devido à falta de estruturas cristalinas para as fases silicáticas formadas com a
desidratação e principalmente pela elevada sobreposição de picos. Desta forma, não
foi possível quantificar os silicatos de cálcio, que são consumidos na reidratação.

121

5.1.2 Análises térmicas (TG/DTG/DTA)

5.1.2.1 Resíduo de cimento hidratado, moído e reidratado
Observou-se que a capacidade de hidração do cimento anidro residual,
presente nas pastas reidratadas, não contribuiu significativamente para o incremento
de silicatos e aluminatos hidratados. Sendo assim, o efeito desta hidratação neste
estudo, advinda dos núcleos predominantemente belíticos de clínquer, é muito
pequeno. Apesar de pequena, esta contribuição existe e pode ser observada na
Figura 48 com o a tendência de crescimento das fases C-S-H e aluminatos além da
portlandita, mostrando que a exposição dos grãos anidros de clínquer pela moagem
colabora na hidratação residual do material.
Observando o teor de água combinada na Figura 48, o cimento hidratado
(CHD) aparece com valor um discretamente mais elevado que as demais. Isto se
deve ao efeito do tratamento antes do ensaio, pois as amostras com idades de 7, 28
e 63 dias foram liofilizadas e a CHD foi seca a 40ºC e, por isso, há possível
presença residual de água livre.

Figura 48: Evolução das fases na hidratação residual.
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5.1.2.2 Resíduo de cimento tratado termicamente a 300ºC, moído e reidratado
A amostra tratada termicamente a 300ºC (Figura 49) reidratou, recuperando
os eventos térmicos relativos às fases hidratadas do cimento, já aos 7 dias de idade,
embora nem todo o C-S-H e aluminatos hidratados tenham sido completamente
desidratados durante o tratamento térmico.

Figura 49: Capacidade de reidratação do CD-300.

A Figura 50 mostra as perdas de massas relativas a diferentes compostos
presentes na amostra CD-300, CD-300 após hidratação e CHD. Observa-se que o
teor de água combinada relativa a C-S-H e aluminatos hidratados na amostra
desidratada aumenta de 6,87% para 20,3% quando a amostra é submetida a
reidratação aos 7 dias, representando 98% do valor inicialmente presente no CHD.
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Figura 50: Teores dos compostos da amostra CD-300 antes e após reidratação.

5.1.2.3 Resíduo de cimento tratado termicamente a 500ºC, moído e reidratado
Da mesma forma, a amostra CD-500 reidrata (Figura 51), já aos 7 dias de
idade, como a amostra CD-300, recuperando os teores relativos às fases hidratadas
do cimento. O perfil dos eventos térmicos indica a presença de fases similares ao
cimento hidratado inicialmente (CHD): C-S-H, etringita e aluminatos hidratados.
Assim, por meio de análise somente da variação da perda de massa, conclui-se que
os compostos de hidratação formados são semelhantes aos de hidratação do
cimento Portland convencional.
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Figura 51: Capacidade de reidratação do CD-500.

Observa-se que o teor de água combinada relativa a C-S-H, etringita e
aluminatos hidratados da amostra desidratada cresce de 1,35% para 19,99%
quando a mesma é submetida a reidratação aos 7 dias, representando 96% do valor
inicialmente presente no CHD.
O teor da água combinada da portlandita aumentou discretamente (de 5,85%
para 7,35% aos 63 dias) em relação à amostra CHD, indicando hidratação das fases
anidras remanescentes (alita e belita).
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Figura 52: Teores dos compostos da amostra CD-500 antes e após reidratação.

5.1.2.4 Resíduo de cimento tratado termicamente a 650ºC, moído e reidratado
Na amostra tratada termicamente a 650ºC (Figura 53), houve a recomposição
parcial dos eventos térmicos associados à presença de C-S-H, etringita, aluminatos
hidratados e portlandita. Em função da disponibilidade de água, a portlandita
inicialmente de baixa cristalinidade volta a se cristalizar, de forma semelhante, à
encontrada na amostra CHD.
No entanto, o teor de C-S-H, etringita e de aluminatos hidratados de nenhuma
das pastas reidratadas deste grupo conseguiu chegar a teores semelhantes ao
inicial (CHD). Os silicatos e os aluminatos desidratados nesta temperatura não
apresentaram então a mesma capacidade de reidratação das duas temperaturas
anteriores, indicando que as alterações mineralógicas observadas no capítulo
anterior afetaram a sua reatividade.
Observou-se ainda alteração na cristalinidade dos carbonatos, indicada pelo
aumento no pico a 850ºC. Isto acontece em função da temperatura aplicada que
favorece uma reorganização na estrutura cristalina destes minerais.
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Figura 53: Capacidade de reidratação do CD-650.

Observa-se que o teor de água combinada relativa a C-S-H, etringita e
aluminatos hidratados na amostra desidratada a 650°C aumenta de 1,35% para
14,23% (Figura 54) quando a amostra é submetida à reidratação, aos 7 dias,
representando 69% do valor encontrado no CHD inicialmente. Esse valor é inferior
ao encontrado para as amostras CD-300 e CD-500. Conclui-se que a amostra CD500 apresentou o maior grau de reidratação, uma vez que, com o tratamento
térmico, praticamente toda água combinada destas fases foram eliminadas.
Podemos também observar a recomposição completa da portlandita em
relação ao CHD (5,85%) com um ligeiro aumento com a idade (5,20%; 5,65% e
6,24%, respectivamente) associado à hidratação da belita, conforme evidenciado
pela DRX. Uma pequena perda de carbonato, de baixa cristalinidade também pôde
ser observada.
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Figura 54: Teores dos compostos da amostra CD-650 antes e após reidratação.

A Figura 55 apresenta o gráfico com os resultados comparativos de perda de
água referente ao C-S-H, aluminatos e etringita (A) e referente à portlandita (B) para
as três temperaturas estudadas.

Figura 55: Gráficos de comparação dos teores de hidratos em função da temperatura de
desidratação – A: teor de água combinada de C-S-H, aluminatos e etringita. B: teor de água
combinada de portlandita.
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Observou-se que a quantidade de água referente ao C-S-H, aluminatos e
etringita (Figura 55 A) não são significativamente diferentes quando comparada com
a perda entre as temperaturas de desidratação, com exceção da amostra calcinada
a 650ºC. Uma vez que a amostra desidratada a 650°C apresenta teor de hidratos
bem inferior do que as demais pode-se concluir que ou as reações de hidratação
cessaram, por ausência de fase reativa; ou estas reações são lentas ao ponto de
não atingirem o mesmo nível de hidratação no período estudado.
A pequena variação encontrada nos teores de portlandita significa que as
fases anidras remanescentes sofreram hidratação residual, mais evidente aos 63
dias de idade.
Em relação à fase calcita também não foram identificadas alterações
significativas. Estas pequenas ou quase inexistentes alterações eram previstas,
devido às temperaturas escolhidas para tratamento térmico serem abaixo da
temperatura de descarbonatação destes materiais. Mesmo assim pequenas
quantidades de CO2 podem ser liberadas por carbonatos pouco cristalinos ou
alguma alteração mineralógica pode também ser provocada pelo tratamento térmico.
A Figura 56 apresenta um comparativo dos teores de CO2 das amostras calcinadas.

Figura 56: Gráfico de comparação do teor de carbonato em função da temperatura de
desidratação.
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Observando a Figura 55 A é possível notar que a diferença no teor de
hidratos

referente

às

fases

C-S-H,

etringita

e

aluminatos

não

aumenta

significativamente em idades de 28 dias e 63 dias quando comparadas com aquela
de sete dias de idade. Uma explicação possível

para este fenômeno é que o

resíduo de cimento, quando tratado termicamente, assume uma estrutura
mineralógica mais reativa do que o anterior. Sendo assim, aos sete dias, quase todo
conteúdo de silicatos de cálcio hidratados se recupera.
SHUI et al. (2008) demonstrou que o resíduo de concreto tratado
termicamente a 700°C quando moldado atinge novamente a hidratação máxima, já
no primeiro dia, o que ratifica a afirmação anterior onde alterações significativas não
foram observadas após sete dias de hidratação.

5.1.3 Calorimetria de condução isotérmica

Neste item são apresentadas as curvas de calorimetria de condução
isotérmica do cimento original, do cimento hidratado e do cimento desidratado nas
três diferentes temperaturas utilizadas neste estudo.
Nas curvas de calor acumulado dos materiais (Figura 57) e com base nos
valores apresentados na Tabela 18, pode-se observar claramente o efeito do
tratamento térmico na reatividade dos materiais. A amostra de cimento hidratado
(CHD – curva preta) apresenta o menor valor de calor liberado, como esperado. Este
valor de 48,7 J/g representa reatividade de 13,5% do cimento original, indicando que
existe uma parcela do cimento ainda não hidratada que poderá reagir
posteriormente (hidratação residual).
O tratamento térmico do material à temperatura de 300ºC (CD-300 – curva
marrom) conseguiu elevar a reatividade do resíduo a 33,5% da reatividade do
cimento original, liberando 120,3 J/g de energia, e aumentando a reatividade em
147% em relação ao CHD. Este aumento de reatividade é forte indício de que a
300ºC parte do C-S-H realmente perdeu água e posteriormente foi capaz de
reidratar formando novamente hidratos.
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Quando se observa a curva do resíduo tratado a 500ºC (CD-500 – curva
verde) pode-se notar uma melhora ainda mais acentuada na reatividade. Este
resíduo apresentou uma reatividade de 65,2% da reatividade do cimento original,
indicando um alto índice de reversibilidade da hidratação da pasta de cimento.
Quando comparado com o CHD esta reatividade é 382% mais alta.
Na última amostra em que o tratamento térmico foi aplicado (CD-650 – curva
lilás) não se obteve um resultado crescente, em relação à reatividade, quanto às
outras duas. O calor total liberado foi de aproximadamente 176,9 J/g o que significa
49,2% da reatividade do cimento original e 263% de melhoria em relação ao CHD,
mas quando comparado ao resultado do CD-500 passa a ser 24,6% menor.
O resultado de calorimetria da amostra tratada a 650°C é condizente com os
resultados obtidos anteriormente pelas diferentes técnicas utilizadas, e com isso
pôde-se concluir que a amostra obteve redução na reatividade para esta
temperatura de tratamento.
Da mesma forma que pelas técnicas anteriores dois fatores podem ter
causado esta redução de reatividade: a) parte de alguma fase do cimento hidratado
sofreu uma modificação mineralógica tornando-a inerte ou não reativa em relação á
água; b) o tratamento térmico transformou esta fase mineralógica em um material de
reação lenta comparada com as demais.

Figura 57: Curvas de calor acumulado dos materiais sem adições.
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Tabela 18: Valores de calor total liberado para os materiais sem adições.
CALOR TOTAL LIBERADO (J/g)
CP V ARI
CHD
CD-300
CD-500
CD-650
359,5
48,7
120,3
234,5
176,9

A Figura 58 apresenta o fluxo de calor liberado por estas mesmas amostras.
Pode-se observar que o perfil de reação muda significativamente em relação ao
cimento original. Isto acontece porque a cinética das reações é diferente. No cimento
original, temos um mecanismo de dissolução e precipitação, o que gera no gráfico
de fluxo de calor com uma série de intervalos, entre eles o pequeno patamar
chamado de período de indução. No resíduo desidratado, as reações são diretas,
pois os compostos de hidratação quando desidratados não retornam à sua forma
original, mas sim a uma forma intermediária desidratada que em contato com a água
são capazes de hidratar novamente em um pequeno intervalo de tempo.

Figura 58: Curvas de fluxo de calor dos materiais sem adições.
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5.1.4 Resistência mecânica

A Tabela 19 apresenta os resultados de resistência à compressão para as
argamassas confeccionadas com os resíduos nas idades de 7, 28 e 63 dias. O
tratamento térmico melhorou a capacidade ligante dos resíduos de cimento.
Tabela 19: Resultados de resistência à compressão dos materiais sem adições.
Resistência à compressão (MPa)
Argamassas
(Misturas)
7 dias
28 dias
63 dias
Arg 1 (CHD + areia)

1,2

1,5

1,7

Arg 4 (CD-300 + areia)

3,6

4,4

4,6

Arg 7 (CD-500 + areia)

7,4

7,6

8,3

Arg 10 (CD-650 + areia)

3,3

4,2

5,7

O resíduo tratado a 300ºC apresentou resistência 300% maior aos 7 dias que
a amostra sem tratamento térmico (CHD). O resíduo tratado a 500ºC apresentou
resistência 617% maior do que a amostra CHD aos 7 dias. Quando comparada com
a amostra CD-300 esta mostrou que foi capaz de dobrar o valor de resistência.
Porém, quando se analisa o resíduo tratado a 650ºC observa-se que a resistência
mecânica reduz, com relação ao resíduo tratado a 500ºC.
Estas amostras foram avaliadas também quanto à idade e os resultados
apontam que as resistências crescem com a idade, sendo que grande parte desta
resistência já é atingida aos 7 dias. No caso da amostra CD-650, destaca-se um
acréscimo significativo de resistência aos 63 dias, aumentando 72% com relação
aos 7 dias. Tal comportamento indica que o cimento tratado nesta temperatura tem
reatividade mais lenta do que os demais, necessitando de tempo maior para
hidratação, não significando que sua reatividade será a mesma que os anteriores.
No caso da amostra CHD, pode-se afirmar que, apesar de ser baixo (0,5
MPa), houve aumento na resistência. Este incremento está associado basicamente
ao efeito de hidratação dos núcleos belíticos, expostos pela moagem, presentes no
cimento (hidratação residual).
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Figura 59: Comparativo da resistência à compressão dos materiais sem adições.

Assim, o tratamento térmico por si só é capaz de conferir reatividade à pasta
de cimento hidratada; porém, determinadas temperaturas podem prejudicar esta
reatividade, tornando-a lenta ou pouco reativa.
Desta forma, para o cimento estudado, a temperatura de 500°C mostrou-se
ser a mais eficiente para ativação térmica deste material.
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5.2 Caracterização das pastas reidratadas, com adições pozolânicas

Neste item, a ação das pozolanas utilizadas como adição ao resíduo de
cimento desidratado termicamente foi avaliada. A formação de compostos
hidratados foi monitorada por meio de DRX, TG/DTG/DTA, calorimetria de condução
isotérmica e resistência à compressão. Os resultados são apresentados e discutidos
por técnica utilizada.

5.2.1 Difração de raios X (DRX)

Comumente as pozolanas são adicionadas ao cimento e conferem,
principalmente, aumento da resistência mecânica, conseqüente à formação de
C-S-H. Porém, este não é o único hidrato, sendo também gerados aluminatos e
sulfoaluminatos de cálcio hidratados. Além disso, a quantidade de portlandita
disponível é importante para que a reação ocorra.
Com base nisso, foram determinadas algumas fases para o acompanhamento
da ação destas pozolanas na hidratação do resíduo de cimento. Os picos
localizados entre 10 e 12 °2θ, pertencentes aos aluminatos de cálcio hidratados e
carboaluminatos hidratados (quase sempre sobrepostos), o pico em 18,05 °2θ que
pertence à portlandita e a região entre 25 e 40 °2θ que compreende o halo de
amorfismo deste material foram os parâmetros de controle escolhidos.
A Figura 60 aponta um aumento de intensidade no pico dos aluminatos de
cálcio e dos carboaluminatos de cálcio hidratados em função do tempo (pico entre
10 e 12 °2θ), bem como uma redução de intensidade no pico principal da portlandita
consumida pela reação pozolânica (pico em 18,05 °2θ).
Como complementação das informações acima pode-se analisar a Figura 62
A e B que expressam determinados teores quantificados por Rietveld. Os teores de
aluminatos crescem enquanto que os teores de portlandita diminuem em função do
tempo de cura das pastas.
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Figura 60: Picos dos aluminatos e da portlandita – CH, na presença de TC, com a idade.

Da mesma forma, observa-se um acréscimo no halo amorfo em função do
tempo, observado na Figura 61, e uma tendência de acréscimo quando avaliado por
quantificação pelo método de Rietveld na Figura 62 C.

Figura 61: Deslocamento do halo de amorfismo com o tempo – CHD, na presença de TC,
com a idade.

Do ponto de vista do tempo de hidratação do resíduo na presença de
pozolana é possível afirmar que existe uma evolução na hidratação e na formação
dos compostos hidratados ao longo do período estudado.
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A

B

C
Figura 62: A- variação no teor de aluminato e carboaluminato hidratado; B – variação no teor
de portlandita; C – variação no teor de amorfo. Ambos em função da adição de pozolanas.

A Figura 63 A apresenta a sobreposição dos difratogramas do resíduo tratado
nas diferentes temperaturas e presença da pozolana TC, hidratados aos 63 dias, no
pico dos aluminatos e carboaluminatos de cálcio hidratados.
A pozolana proporcionou a maior formação dos aluminatos de cálcio
hidratados e carboaluminatos hidratados quando adicionada na amostra CHD, que
não recebeu tratamento térmico. Para a amostra CD-500, a formação é menor,
porque a mesma é mais reativa devido ao tratamento térmico (Figura 63 A).
Analisando o pico principal da portlandita (Figura 63 B) podemos afirmar que
para todas as temperaturas ocorre redução no teor de portlandita e que esta
redução já era esperada devido à reação pozolânica.
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A
B
Figura 63: A - pico dos aluminatos e carboaluminatos; B - pico da portlandita. Ambos com
adição de TC.

Observando a Figura 64 podemos confirmar os apontamentos acima de que a
pozolana age mais na formação dos aluminatos quando não existe tratamento
térmico (CHD+TC = 13,5% de aluminatos e CD-500+TC = 8,20% de aluminatos).
Também de que a portlandita tende a reduzir com as adições (CHD de 18,4% para
12,2%, CD-300 de 30,4% para 17,2% e CD-500 de 26,5% para 19,4%). E por fim
que existe a tendência de aumento do amorfo (CHD de 45,8% para 52,7% e CD-300
de 38,9% para 51,4%). Observa-se também que o teor de amorfo da amostra CD500 não aumentou, isso devido à competição entre as reações do cimento e da
pozolana e pelo aumento da cristalinidade do C-S-H formado na reidratação do
resíduo.
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Figura 64: Teores dos compostos formados na hidratação dos resíduos CHD, CD-300 e CD500 com adição de TC.

A Figura 65 A ilustra o picos principais relativos aos aluminatos de cálcio
hidratados e aos carboaluminatos de cálcio hidratados para o resíduo tratado nas
diferentes temperaturas na presença da pozolana MT. A tendência de reação das
pozolanas com os materiais menos reativos envolvendo a formação dos aluminatos
hidratados e carboaluminatos foi confirmada.
A maior intensidade de pico da portlandita é apresentada pela amostra sem
adição de pozolana (CHD) (Figura 65 B). Com a presença de MT, houve consumo,
reduzindo a intensidade no pico principal.
A Figura 66 novamente mostra, pela quantificação de Rietveld, a mesma
tendência dos resíduos com adição de TC. Maior reatividade para aluminatos
quando adicionada no CHD (13,8%), tendência de consumo de portlandita (CHD de
18,4% para 10,5% e CD-300 de 30,4% para 15,5%) e tendência de aumento de
amorfo (CHD de 45,8% para 57,2% e CD-300 de 38,9% para 56,0%).
Ambas pozolanas utilizadas são capazes de promover reações que
consomem o Ca(OH)2 e formam fases aluminatos de cálcio hidratado, além de
provocarem o aumento do teor de amorfo, confirmando a formação de C-S-H. A
parcela não reagida da pozolana também pode contribuir para este aumento do teor
de fase amorfa.
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A
B
Figura 65: A - pico dos aluminatos e carboaluminatos; B - pico da portlandita. Ambos com
adição de MT.

Figura 66: Teores dos compostos formados na hidratação dos resíduos CHD, CD-300 e CD500 com adição de MT.

A Figura 67 A e B apresenta um comparativo entre a ação das duas
pozolanas aos 63 dias na amostra mais reativa (CD-500) e na menos reativa (CHD).
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Tanto a formação de compostos quanto o consumo de portlandita ocorreram
seguindo um mesmo padrão de comportamento, na presença das pozolanas (TC e
MT), quando observados através das intensidades dos picos.

A

B
Figura 67: Picos dos aluminatos e da portlandita, A – na CHD e B – na CD-500.

A Figura 68 A e B ilustra o deslocamento do background dos difratogramas
causado pelo aumento no teor de fase amorfa para os resíduos CHD (Figura 68 A) e
CD-500 (Figura 68 B) quando misturados com as duas pozolanas. É importante
lembrar que as pozolanas utilizadas possuem fase amorfa em sua composição
(~50%), indicando que o aumento no teor de amorfo aqui observado tem também a
pequena contribuição das pozolanas antes mesmo das reações ocorrerem.
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A

B
Figura 68: Ilustração do aumento do amorfo por elevação do background, A – para CHD e B
– para CD-500.

Os teores quantificados por Rietveld confirmam que o comportamento do
resíduo TC é similar ao MT no que se refere à atividade pozolânica, salvo no caso
do resíduo CD-500 onde duas interferências puderam ser observadas. A primeira
delas a orientação preferencial da portlandita que acabou superestimando seu valor
e subestimando o teor de amorfo, e o segundo a competição entre a cristalização do
C-S-H e a geração de mais C-S-H não cristalino pelas reações pozolânicas.
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Figura 69: Teores dos compostos formados na hidratação dos resíduos CHD e CD-500 com
adição de TC e MT.
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5.2.2 Análises térmicas (TG/DTG/DTA)

A adição das pozolanas, além de incrementar o teor de C-S-H (Figura 70 - I),
contribuiu

também

para

o

aumento

do

teor

de

etringita/aluminatos

e

monossulfoaluminatos hidratados (Figura 70 – II e III) presentes no material. A
evidência desta formação é encontrada na Figura 70 observando o primeiro grande
intervalo de perda de massa (30 – 350°C).
I

II

III

Figura 70: Curvas de DTG mostrando o efeito da pozolana.

Tanto o tijolo cerâmico quanto a metacaulinita contribuíram significativamente
para o aumento da formação de hidratos. Tal afirmação pode ser ilustrada
observando a Figura 70 e a Figura 71 A, B, C e D, onde, para todas as temperaturas
estudadas, os resíduos com adição de pozolanas apresentaram formação de teor
maior de hidratos quando comparados com o material sem adições.
Observou-se também que o comportamento do tijolo cerâmico, no que se
refere à formação de hidratos, foi similar ao da metacaulinita, mesmo que este fora
adicionado em granulometria superior (# 100 do TC frente # 325 da MT). Portanto,
para este estudo, a granulometria do tijolo cerâmico não foi fator significante para o
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desenvolvimento de reação. É importante lembrar que a granulometria do TC foi
mantida abaixo de 150 µm porque os finos de resíduo de construção, de maneira
geral, são classificados nesta faixa granulométrica também, sendo assim, o TC pôde
apresentar resultados mais próximos da aplicação na reciclagem do material.
Outro apontamento importante em relação ao teor de hidratos formados é o
efeito mais significativo das pozolanas para a amostra sem tratamento térmico
(Figura 71 A). É muito provável que isto se deva à menor competição entre as
reações de hidratação do cimento e da pozolana, já que as do cimento já não
existem em grande quantidade comparando com os demais resíduos que receberam
tratamento térmico.
As amostras tratadas a 300°C e 500°C (Figura 71 B e C) foram aquelas que
apresentaram maiores teores de hidratos formados em relação à amostra CHD. O
incremento destes não mostra ser tão significante, indicando que reações
pozolânicas ainda podem ocorrer em idades mais avançadas.
O motivo pelo qual estas reações ainda não ocorreram não é claro, mas
podem ser por causa da disponibilidade de água, da disponibilidade de hidróxido ou
ainda devido à própria velocidade em que estas reações ocorrem.
Assim, como nas discussões sobre a influência da temperatura de
desidratação, foi possível observar que a amostra tratada a 650°C também
apresentou menores teores de hidratos que as demais (Figura 71 D). Tal fenômeno
pôde ser avaliado em conjunto com a abordagem anterior onde a razão desta baixa
reatividade foi atribuída à disponibilidade de fase reativa ou à velocidade em que
estas reações ocorrem, somado agora com a disponibilidade de hidróxido e com as
lentas reações pozolânicas.
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Figura 71: Água combinada referente ao C-S-H, etringita e aluminatos, efeito comparativo da
adição de pozolana por temperatura (A: CHD, B: 300°C, C: 500°C e D: 650°C).
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5.2.3 Calorimetria de condução isotérmica

Como as pozolanas são materiais de reação muito lenta o efeito provocado no
calor total liberado é de diluição, diminuindo assim os valores totais. Porém a adição
destes materiais fez com que o calor total liberado por grama de cimento, em
relação à amostra sem adições, fosse maior, configurando aceleração das reações.
Esta aceleração pode ser atribuída ao efeito físico de nucleação provocado pelas
partículas finas e de reação lenta das pozolanas, principalmente do MT.
Nas curvas de calor acumulado dos materiais (Figura 72) e com base nos
valores apresentados na Tabela 20, é possível observar o efeito da adição
pozolânica nestes materiais.
Em termos de quantidade observa-se pela Tabela 20 que, para a amostra CD300, o aumento do calor total liberado foi de 14,1% para adição de TC, e de 35,0%
para adição de MT. Para amostra CD-500, o aumento foi de 4,22% para adição de
TC e 13,6% para adição de MT. Para amostra CD-650, com adição de TC o
acréscimo foi de 19,3% e para MT de 36,5%.
Fica claro que a ação das pozolanas na aceleração das reações de
hidratação dos resíduos é mais acentuada para as temperaturas de 300°C e de
650°C. O fato de a amostra tratada a 500°C ser a que menos recebeu contribuição
na velocidade de hidratação pode significar que esta possui maior reatividade e
hidrata mais rápidamente que as demais.
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A

B

C
Figura 72: Curvas de calor acumulado dos materiais com adição de pozolana.

Tabela 20: Valores de calor total liberado para os materiais com adições
CALOR TOTAL LIBERADO (J/g)

CD-300

CD-300 + TC

CD-300 + MT

120,3

137,3

162,4

CD-500

CD-500 + TC

CD-500 + MT

234,5

244,4

266,3

CD-650

CD-650 + TC

CD-650 + MT

176,9

211,1

241,5

O efeito de aceleração já não é tão claro quando observado pelos gráficos de
fluxo de calor (Figura 73), pois os perfis das curvas dos resíduos são diferentes
daquela do cimento dificultando a análise de comparação.
Mas a amostra CD-500 permite observar discretamente que a curva do
material com adição de metacaulim apresentou período de aceleração maior em
relação ao do CD-500. Este aumento indica mudança na cinética de reação fazendo
com que o calor total liberado seja maior.
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A

B

C
Figura 73: Curvas de fluxo de calor dos materiais com adição de pozolana.

Parece evidente que a temperatura de desidratação de 500°C apresenta as
melhores respostas frente à técnica de calorimetria, tanto quanto ao calor total
liberado quanto ao perfil das curvas, que apresentam períodos comparáveis aos do
cimento.
As pozolanas atuaram na velocidade de reidratação do material fazendo com
estes produzissem maior quantidade de calor, indicando que as reações
aconteceram mais rapidamente. Este fenômeno pode ser atribuído ao efeito físico de
nucleação.
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5.2.4 Resistência mecânica

A Tabela 21 apresenta os resultados de resistência à compressão obtidos
para as argamassas produzidas com o resíduo, na presença das pozolnas, nas
idades de 7, 28 e 63 dias.
Tabela 21: Resultados de resistência à compressão dos materiais com adições.
Resistência à compressão (MPa)
Argamassas
(Misturas)
7 dias
28 dias
63 dias
Arg 1 (CHD + areia)

1,2

1,5

1,7

Arg 2 (CHD + TC + areia)

3,9

5,5

6,0

Arg 3 (CHD + MT + areia)

5,8

7,4

7,8

Arg 4 (CD-300 + areia)

3,6

4,4

4,6

Arg 5 (CD-300 + TC + areia)

6,0

7,7

8,0

Arg 6 (CD-300 + MT + areia)

5,8

7,4

7,7

Arg 7 (CD-500 + areia)

7,4

7,6

8,3

Arg 8 (CD-500 + TC + areia)

8,9

10,0

10,1

Arg 9 (CD-500 + MT + areia)

9,4

10,8

11,9

Arg 10 (CD-650 + areia)

3,3

4,2

5,7

Arg 11 (CD-650 + TC + areia)

3,3

3,9

4,5

Arg 12 (CD-650 + MT + areia)

3,9

4,5

4,9

Na Figura 74 nota-se que o aumento da resistência mecânica devido ao uso
de adição pozolânica é sistemático e favorece o desenvolvimento de resistência na
maioria das situações, exceto na amostra tratada a 650°C.
Ambos os materiais utilizados como pozolana (TC e MT) ofereceram
acréscimo significativo na resistência, com destaque para a MT, que nas amostras
CHD e CD-500, apresentou maior valor. A metacaulinita é conhecida como pozolana
de alta reatividade e nos ensaios de caracterização da atividade pozolânica pelo
método Chapelle apresentou valor 21% maior que o tijolo cerâmico. Na resistência a
compressão o valor médio de acréscimo da MT em relação à TC foi de 18%, o que é
coerente com a reatividade apresentada por estes materiais.
Observou-se contribuição maior das pozolanas no desenvolvimento de
resistência mecânica quando o resíduo não recebe tratamento térmico. Fato este
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que pode ser explicado por causa da ausência de competição entre as reações de
hidratação do cimento e as reações pozolânicas. Outro fator importante é a
velocidade de reação das pozolanas, que é mais lenta que a do cimento, além da
disponibilidade de hidróxido de cálcio para que estas reações ocorram.
Em todas as condições analisadas, como esperado, a idade tem influência na
avaliação da atividade pozolânica. Aumentando de acordo com o avanço da idade.
Isso confirma que estas reações podem ainda não ter atingido o equilíbrio.

Figura 74: Comparativo da resistência à compressão dos materiais com adições.
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5.3 Conclusões do capítulo

Com base nos experimentos implementados para avaliar o potencial de
reidratação das pastas de cimento desidratadas, podemos sintetizar nos tópicos
seguintes como principais resultados obtidos e conclusões:
•

Houve comprovação de hidratação da parcela residual de clínquer por
meio do consumo do teor de silicatos anidros remanescentes com
conseqüente formação de portlandita, ambos avaliados por Rietveld e
TG/DTG no resíduo CHD. A resistência à compressão demonstra
claramente esta tendência, confirmando o fenômeno.

•

A 300ºC, os picos, ligeiramente maiores de silicatos intermediários
(nomenclatura adotada para os silicatos recém desidratados no
tratamento térmico), foram reduzidos na reidratação, indicando assim
consumo dos mesmos. O aumento do teor de portlandita demonstrou
também presença de hidratação de clínquer residual.

•

Observou-se também que a etringita, antes completamente desidratada
no tratamento térmico, foi totalmente reidratada ou recomposta,
atingindo os teores iniciais observados na amostra de referência CHD.

•

A 500ºC, o resíduo apresentou comportamento de reidratação similar
ao material tratado a 300°C. A diferença mais significativa observada
foi o teor de silicatos intermediários formados na sua desidratação e,
conseqüentemente, reidratados, em sua maioria. Este fenômeno foi
observado pelo consumo dos silicatos anidros e aumento da fase
amorfa, ambos quantificados por Rietveld. Verificou-se também a
ocorrência de hidratação de clínquer residual pelo aumento do teor de
portlandita, e também a reidratação total da etringita.

•

O resíduo tratado a temperatura de 650°C foi o que mais sofreu
alterações mineralógicas na região próxima aos picos dos silicatos de
cálcio, não seguindo a mesma tendência dos resíduos anteriores, e
não apresentando o mesmo perfil de reidratação. Estas alterações
impediram a quantificação destas fases pelo método de Rietveld,
devido à falta de estruturas cristalinas adequadas.
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•

Observou-se a formação de pequena quantidade de aluminatos e/ou
carboaluminato de cálcio hidratado, porém não houve reidratação da
etringita originalmente presente no resíduo tratado a temperatura de
650°C.

•

Os

materiais

tratados

nas

temperaturas

de

300°C

e

500°C

apresentaram reidratação quase completa já na idade de sete dias,
indicando que o resíduo ativado termicamente apresenta reidratação
rápida. Esta verificação foi confirmada pelo consumo de silicatos
anidros e aumento de portlandita por meio de DRX, e pelo calor total de
hidratação liberado e medido na calorimetria de condução isotérmica.
•

O calor de hidratação foi também importante para confirmar a
reatividade dos resíduos, já observada por TG e DRX, concluindo que
o CHD tem baixa reatividade e o CD-500 apresentou a melhor
reatividade. O CD-650 e o CD-300 apresentaram reatividades
similares, porém inferiores à do CD-500. Conclusões estas que são
confirmadas também pelos resultados de resistência à compressão.

•

Quanto à adição de pozolanas, pode-se concluir que o resíduo TC tem
atividade semelhante ao MT, mesmo com granulometria muito superior,
indicando que a sua utilização é viável. O desempenho mecânico
também foi muito semelhante atingindo resistências de até 11 MPa.

•

Observa-se que a ação destas pozolanas na hidratação do cimento é
mais eficaz na amostra menos reativa (CHD) em relação às demais.
Supostamente porque quase não existe a competição entre as reações
do cimento e as pozolânicas, e também pelo maior teor de portlandita
disponível para a reação.

•

A adição de pozolana proporcionou a formação de fases como
aluminatos de cálcio hidratado e de carboaluminatos de cálcio
hidratados, e, na maioria dos casos, o aumento da fase amorfa,
indicando progresso da hidratação do cimento e da reação pozolânica.

•

O ensaio de calorimetria mostrou alteração discreta na cinética de
hidratação dos resíduos, indicando que as pozolanas, logo nas idades
iniciais, podem ter atuado como pontos de nucleação, acelerando as
reações de hidratação.
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6 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos nesta pesquisa demonstram a viabilidade técnica de se
continuar a hidratação de um cimento hidratado até uma determinada idade e
reidratar o resíduo deste cimento quando calcinado até temperaturas de 650ºC.
No cimento hidratado estudado, silicatos de cálcio anidros (alita + belita ~6%),
que não se hidrataram inicialmente, são disponibilizados pelo processo de moagem
e hidratam-se ao novo contato com a água. Esses silicatos de cálcio anidros,
avaliados pela técnica de DRX por refinamento Rietveld, são, em grande parte,
consumidos com o tempo. Como resultado dessa reação, ocorre um aumento no
teor de portlandita (até 10%). Pela técnica de TG, confirma-se o aumento na água
combinada dos hidratados relativa à C-S-H, aluminatos de cálcio hidratados e
etringita.
O processo de calcinação do cimento hidratado a 300ºC removeu 65% da
água combinada dos hidratos (C-S-H e aluminatos de cálcio hidratados e etringita).
Forma-se uma pequena quantidade de silicatos chamados de intermediários (~3%) e
praticamente se mantém a quantidade de amorfo presente no cimento hidratado
(45,8%). Ao reidratá-los, os silicatos, tanto os anidros quanto os intermediários, são
consumidos. Ocorre novamente a formação de etringita, em teores similares ao
cimento hidratado inicialmente, e aumento no teor de portlandita (até 10%),
provavelmente associada à hidratação residual dos silicatos de cálcio anidros. Pela
técnica de análise termogravimétrica, confirmou-se o aumento na água combinada
dos respectivos hidratos (C-S-H, aluminatos de cálcio hidratados e etringita).
O processo de calcinação do cimento hidratado a 500°C removeu ~92% da
água combinada dos hidratos (C-S-H e aluminatos de cálcio hidratados), 100% da
água combinada da etringita e ~73% da água combinada como portlandita (mais
cristalina). Parte do CaO se reidrata numa forma de portlandita menos cristalina.
Forma-se uma quantidade mais elevada de silicatos intermediários (~17,8%) e
menor quantidade de amorfo (~40%). Ao reidratá-los, os silicatos, tanto os anidros
quanto os intermediários, são consumidos, bem como forma-se a etringita, em
teores similares ao cimento hidratado inicialmente. A portlandita readquire a
cristalinidade, ocorrendo o aumento efetivo no teor presente. Pela técnica de análise
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termogravimétrica, confirma-se o aumento na água combinada dos hidratados (C-SH, aluminatos de cálcio hidratados e etringita). Nesse caso, a cinética de hidratação
do material avaliada por calorimetria de condução isotérmica se assemelha à do
cimento portland.
O processo de calcinação do cimento hidratado a 650°C remove ~95% da
água combinada dos hidratos (C-S-H, aluminatos de cálcio hidratados, etringita e
portlandita). Parte do CaO se reidrata numa forma de portlandita menos cristalina.
Forma-se uma grande quantidade de silicatos intermediários e, praticamente,
nenhuma quantidade de amorfo. A quantificação por refinamento Rietveld não foi
mais possível, dado à ausência de fichas cristalográficas adequadas para os
silicatos de cálcio, chamados de intermediários, e à elevada sobreposição de picos
desses silicatos. Ao reidratá-lo, os silicatos, tanto os anidros quanto os
intermediários, são consumidos, porém, parcialmente ou de forma mais lenta. Não
ocorre nova formação da etringita. Pela técnica de análise termogravimétrica,
confirma-se o aumento na água combinada dos hidratados (C-S-H, aluminatos de
cálcio hidratados e etringita).
O tijolo de cerâmica vermelha, devido à sua temperatura de queima abaixo de
900ºC, obteve um resultado de atividade pozolânica apenas discretamente inferior à
pozolana de referência (metacaulinita). Ambas pozolanas apresentaram atividade
pozolânica com o tempo, quando incorporadas aos resíduos de cimento hidratados e
calcinados até temperaturas de 650ºC. Essa atividade pode ser observada pela
formação de aluminatos e carboaluminatos de cálcio hidratados, e pelo consumo de
portlandita. Observa-se também aumento da água combinada dos hidratos, por meio
de TG. Os melhores resultados foram obtidos aos 63 dias.
Assim, confirma-se a possibilidade de desenvolvimento de um cimento
alternativo, de baixo impacto ambiental (por minimizar emissões de CO2 na sua
obtenção), que emprega resíduos de cimento hidratado, com adição de 10% de tijolo
de cerâmica vermelha como substituição, dado que foi possível atingir resistências
mecânicas de até 12 MPa aos 63 dias, para os resíduos CHD tratados termicamente
a 500ºC. O resíduo sem tratamento térmico, com a adição da pozolana, apresentou
resistência mecânica ligeiramente inferior ao caso anterior, da ordem de 8 MPa, o
que, para muitas aplicações, indica que o material poderá ser utilizado sem o prévio
de tratamento térmico.
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7 CONTINUIDADE DA PESQUISA

Como continuidade desta pesquisa alguns tópicos poderiam ser listados aqui,
porém selecionou-se quatro mais relevantes para aprofundamento de algumas
questões deste trabalho e para seqüência da linha de pesquisa. A saber:
•

Como o trabalho apontou a formação de novos minerais, entendeu-se
que é necessário para complementar a caracterização, empregar a
técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV) associada a
dados de ressonância magnética nuclear (RMN), tanto na avaliação
complementar dos tipos de silicatos formados a partir do tratamento
térmico como dos respectivos produtos de hidratação.

•

Aplicar a metodologia utilizada nesta pesquisa em finos de resíduos de
construção e demolição (RCD) de diferentes naturezas, obtidos em
usinas de reciclagem, a fim de se demonstrar a viabilidade da utilização
destes materiais como ligantes hidráulicos alternativos e de baixo
impacto ambiental.

•

Estudar, distintamente, as etapas de hidratação, desidratação e
reidratação das principais fases puras do clínquer (C3S, C2S, C3A e
C4AF), com o objetivo de se aprofundar o conhecimento dos
fenômenos envolvidos nestas diferentes etapas, e, assim, poder
detalhar os resultados desta pesquisa.

•

A partir dos dados do estudo acima referido, produzir as referências
necessárias das fases envolvidas nestes processos, tanto para a
identificação mineralógica por DRX como para sua quantificação por
refinamento Rietveld.
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Figura 75: Difratograma com quantificação por Rietveld – CP V ARI.
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ANEXO A

Figura 76: Difratograma com quantificação por Rietveld – TC.
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Figura 77: Difratograma com quantificação por Rietveld – MT.
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Figura 78: Difratograma com quantificação por Rietveld – CHD.
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Figura 79: Difratograma com quantificação por Rietveld – CD-300.

167

Figura 80: Difratograma com quantificação por Rietveld – CD-500.
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Figura 81: Difratograma com quantificação por Rietveld – CD-650.
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Figura 82: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 1 7 dias.
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Figura 83: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 2 7 dias.
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Figura 84: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 3 7 dias.
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Figura 85: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 4 7 dias.
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Figura 86: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 5 7 dias.
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Figura 87: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 6 7 dias.

175

Figura 88: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 7 7 dias.
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Figura 89: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 8 7 dias.
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Figura 90: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 9 7 dias.
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Figura 91: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 1 28 dias.
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Figura 92: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 2 28 dias.
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Figura 93: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 3 28 dias.
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Figura 94: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 4 28 dias.
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Figura 95: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 5 28 dias.
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Figura 96: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 6 28 dias.
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Figura 97: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 7 28 dias.
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Figura 98: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 8 28 dias.

186

Figura 99: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 9 28 dias.
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Figura 100: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 1 63 dias.
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Figura 101: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 2 63 dias.
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Figura 102: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 3 63 dias.
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Figura 103: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 4 63 dias.
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Figura 104: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 5 63 dias.
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Figura 105: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 6 63 dias.
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Figura 106: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 7 63 dias.

194

Figura 107: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 8 63 dias.
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Figura 108: Difratograma com quantificação por Rietveld – Pasta 9 63 dias.
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ANEXO B

O anexo B apresenta as tabelas com os valores das perdas de massa e seus
respectivos eventos e também todos os gráficos com as curvas de TG/DTG/DTA
obtidas no trabalho.
Tabela 22: Resultados de termogravimetria das pastas com 7 dias (PST 1 a 6).
Perda de
Interpretação
Faixa de
Perda de
massa (%)
Amostra
do pico
temperatura (°C)
massa (%)
base não
volátil
C-S-H e
30 – 330
14,3
19,4
Aluminatos
Brucita
330 – 425
1,86
2,52
Pasta 1
Portlandita
425 – 545
4,47
6,06
(CHD)
Carbonatos
545 – 1000
5,68
7,71
Total
26,3
C-S-H e
30 – 337
17,6
24,2
Aluminatos
Brucita
337 – 430
1,85
2,54
Pasta 2
(CHD + TC)
Portlandita
430 – 542
2,94
4,04
Carbonatos
542 – 1000
4,78
6,56
Total
27,2
C-S-H e
30 – 345
17,8
24,5
Aluminatos
Brucita
345 – 432
1,79
2,47
Pasta 3
(CHD + MT)
Portlandita
432 – 530
2,53
3,49
Carbonatos
530 – 1000
5,34
7,36
Total
27,5
C-S-H e
30 – 330
14,85
20,3
Aluminatos
Brucita
330 – 423
2,04
2,78
Pasta 4
(CD-300)
Portlandita
423 – 545
4,20
5,73
Carbonatos
545 – 1000
5,59
7,62
Total
26,7
C-S-H e
30 – 332
15,3
20,5
Aluminatos
Brucita
332 – 423
1,94
2,60
Pasta 5
(CD-300 + TC)
Portlandita
423 – 545
3,68
4,93
Carbonatos
545 – 1000
4,42
5,92
Total
25,3
C-S-H e
30 – 335
15,5
20,8
Aluminatos
Brucita
335 – 425
1,89
2,53
Pasta 6
(CD-300 + MT)
Portlandita
425 – 545
3,38
4,53
Carbonatos
545 – 1000
4,57
6,12
Total
25,3
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Tabela 23: Resultados de termogravimetria das pastas com 7 dias (PST 7 a 12).
Perda de
Interpretação
Faixa de
Perda de
massa (%)
Amostra
do pico
temperatura (°C)
massa (%)
base não
volátil
C-S-H e
30 – 325
14,8
20,0
Aluminatos
Brucita
325 – 412
1,64
2,22
Pasta 7
(CD-500)
Portlandita
412 – 540
4,32
5,84
Carbonatos
540 – 1000
5,21
7,04
Total
26,0
C-S-H e
30 – 333
14,8
19,7
Aluminatos
Brucita
333 – 422
1,50
1,99
Pasta 8
(CD-500 + TC)
Portlandita
422 – 540
3,56
4,73
Carbonatos
540 - 1000
4,95
6,58
Total
24,81
C-S-H e
30 – 333
14,8
19,7
Aluminatos
Brucita
333 – 418
1,50
2,00
Pasta 9
Portlandita
418 – 535
3,39
4,52
(CD-500 + MT)
Carbonatos
535 - 1000
5,26
7,01
Total
25,0
C-S-H e
30 – 326
11,2
14,2
Aluminatos
Brucita
326 – 412
1,41
2,10
Pasta 10
(CD-650)
Portlandita
412 – 540
4,09
5,65
Carbonatos
540 - 1000
4,60
5,90
Total
21,3
C-S-H e
30 – 330
11,7
16,5
Aluminatos
Brucita
330 – 416
1,37
2,03
Pasta 11
(CD-650 + TC)
Portlandita
416 – 540
3,25
4,42
Carbonatos
540 - 1000
4,79
5,50
Total
21,1
C-S-H e
30 – 330
12,2
17,4
Aluminatos
Brucita
330 – 418
1,36
2,01
Pasta 12
(CD-650 + MT)
Portlandita
418 – 540
3,07
3,91
Carbonatos
540 - 1000
4,59
5,42
Total
21,2
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Tabela 24: Resultados de termogravimetria das pastas com 28 dias (PST 1 a 6).
Perda de
Interpretação
Faixa de
Perda de
massa (%)
Amostra
do pico
temperatura (°C)
massa (%)
base não
volátil
C-S-H e
30 - 330
14,6
20,5
Aluminatos
Brucita
330 - 430
2,35
3,30
Pasta 1
(CHD)
Portlandita
430 - 550
4,26
5,98
Carbonatos
550 - 1000
5,09
7,15
Total
26,3
C-S-H e
30 - 350
17,1
23,5
Aluminatos
Brucita
350 - 430
1,66
2,28
Pasta 2
(CHD + TC)
Portlandita
430 - 550
2,84
3,90
Carbonatos
550 - 1000
4,10
5,63
Total
25,7
C-S-H e
30 - 350
18,3
25,2
Aluminatos
Brucita
350 - 434
1,83
2,52
Pasta 3
Portlandita
434 - 550
2,64
3,64
(CHD + MT)
Carbonatos
550 - 1000
4,49
6,19
Total
27,3
C-S-H e
30 - 330
15,2
20,7
Aluminatos
Brucita
330 - 425
2,22
3,03
Pasta 4
(CD-300)
Portlandita
425 - 550
4,46
6,08
Carbonatos
550 - 1000
4,82
6,57
Total
26,7
C-S-H e
30 - 330
16,0
21,4
Aluminatos
Brucita
330 - 424
2,11
2,83
Pasta 5
(CD-300 + TC)
Portlandita
424 - 550
3,61
4,84
Carbonatos
550 - 1000
4,09
5,48
Total
25,8
C-S-H e
30 - 340
16,3
21,8
Aluminatos
Brucita
340 - 426
1,89
2,53
Pasta 6
(CD-300 + MT)
Portlandita
426 - 550
3,29
4,41
Carbonatos
550 - 1000
4,24
5,68
Total
25,7
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Tabela 25: Resultados de termogravimetria das pastas com 28 dias (PST 7 a 12).
Perda de
Interpretação
Faixa de
Perda de
massa (%)
Amostra
do pico
temperatura (°C)
massa (%)
base não
volátil
C-S-H e
30 - 330
14,4
19,5
Aluminatos
Brucita
330 - 415
1,73
2,34
Pasta 7
(CD-500)
Portlandita
415 - 550
4,95
6,69
Carbonatos
550 - 1000
5,04
6,81
Total
26,1
C-S-H e
30 - 330
15,4
20,5
Aluminatos
Brucita
330 - 417
1,68
2,23
Pasta 8
(CD-500 + TC)
Portlandita
417 - 550
3,80
5,05
Carbonatos
550 - 1000
4,25
5,65
Total
25,1
C-S-H e
30 - 330
15,1
20,1
Aluminatos
Brucita
330 - 422
1,70
2,27
Pasta 9
Portlandita
422 - 540
3,61
4,81
(CD-500 + MT)
Carbonatos
540 - 1000
5,01
6,68
Total
25,4
C-S-H e
30 - 324
12,5
15,9
Aluminatos
Brucita
324 - 413
1,65
2,10
Pasta 10
(CD-650)
Portlandita
413 - 550
4,45
5,65
Carbonatos
550 - 1000
4,64
5,90
Total
21,3
C-S-H e
30 - 330
13,0
16,5
Aluminatos
Brucita
330 - 420
1,60
2,03
Pasta 11
(CD-650 + TC)
Portlandita
420 - 550
3,49
4,42
Carbonatos
550 - 1000
4,34
5,50
Total
21,1
C-S-H e
30 - 335
13,7
17,4
Aluminatos
Brucita
335 - 425
1,58
2,01
Pasta 12
(CD-650 + MT)
Portlandita
425 - 550
3,08
3,91
Carbonatos
550 - 1000
4,27
5,42
Total
21,2

201

Tabela 26:Resultados de termogravimetria das pastas com 63 dias (PST 1 a 6).
Perda de
Interpretação
Faixa de
Perda de
massa (%)
Amostra
do pico
temperatura (°C)
massa (%)
base não
volátil
C-S-H e
30 - 325
14,90
20,92
Aluminatos
Brucita
325 - 420
2,28
3,20
Pasta 1
(CHD)
Portlandita
420 - 550
4,62
6,49
Carbonatos
550 - 1000
4,73
6,64
Total
26,5
C-S-H e
30 - 330
21,00
28,83
Aluminatos
Brucita
330 - 414
1,83
2,51
Pasta 2
(CHD + TC)
Portlandita
414 - 550
3,04
4,17
Carbonatos
550 - 1000
3,73
5,12
Total
29,6
C-S-H e
30 - 335
17,40
23,99
Aluminatos
Brucita
335 - 418
1,93
2,66
Pasta 3
Portlandita
418 - 546
2,93
4,04
(CHD + MT)
Carbonatos
546 - 1000
4,24
5,85
Total
26,5
C-S-H e
30 - 325
14,80
20,19
Aluminatos
Brucita
325 - 421
2,27
3,10
Pasta 4
(CD-300)
Portlandita
421 - 550
4,72
6,44
Carbonatos
550 - 1000
4,67
6,37
Total
26,5
C-S-H e
30 - 335
16,00
21,43
Aluminatos
Brucita
335 - 416
1,83
2,45
Pasta 5
(CD-300 + TC)
Portlandita
416 - 550
3,85
5,16
Carbonatos
550 - 1000
3,68
4,93
Total
25,4
C-S-H e
30 - 340
16,20
21,70
Aluminatos
Brucita
340 - 420
1,81
2,42
Pasta 6
(CD-300 + MT)
Portlandita
420 - 550
3,50
4,69
Carbonatos
550 - 1000
3,83
5,13
Total
25,3
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Tabela 27:Resultados de termogravimetria das pastas com 63 dias (PST 7 a 12).
Perda de
Interpretaçao
Faixa de
Perda de
massa (%)
Amostra
do pico
temperatura (°C)
massa (%)
base não
volátil
C-S-H e
30 - 325
13,50
18,24
Aluminatos
Brucita
325 - 407
1,67
2,26
Pasta 7
(CD-500)
Portlandita
407 - 550
5,44
7,35
Carbonatos
550 - 1000
4,36
5,89
Total
25,0
C-S-H e
30 - 330
15,30
20,35
Aluminatos
Brucita
330 - 416
1,71
2,27
Pasta 8
(CD-500 + TC)
Portlandita
416 - 545
3,90
5,19
Carbonatos
545 - 1000
4,04
5,37
Total
25,0
C-S-H e
30 - 335
15,90
21,19
Aluminatos
Brucita
335 - 412
1,54
2,05
Pasta 9
Portlandita
412 - 550
3,83
5,10
(CD-500 + MT)
Carbonatos
550 - 1000
4,27
5,69
Total
23,5
C-S-H e
30 - 325
11,50
14,61
Aluminatos
Brucita
325 - 412
1,67
2,12
Pasta 10
(CD-650)
Portlandita
412 - 550
4,91
6,24
Carbonatos
550 - 1000
4,20
5,34
Total
22,3
C-S-H e
30 - 33
12,50
15,84
Aluminatos
Brucita
332 - 410
1,52
1,93
Pasta 11
(CD-650 + TC)
Portlandita
410 - 550
3,72
4,72
Carbonatos
550 - 1000
3,99
5,06
Total
21,7
C-S-H e
30 - 340
12,50
15,87
Aluminatos
Brucita
340 - 416
1,36
1,73
Pasta 12
(CD-650 + MT)
Portlandita
416 - 550
3,56
4,52
Carbonatos
550 - 1000
3,74
4,75
Total
21,2
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Figura 109: TG/DTG/DTA da Pasta 1 – 7 dias.
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Figura 110:TG/DTG/DTA da Pasta 2 – 7 dias.
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Figura 111: TG/DTG/DTA da Pasta 3 – 7 dias.
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Figura 112: TG/DTG/DTA da Pasta 4 – 7 dias.
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Figura 113: TG/DTG/DTA da Pasta 5 – 7 dias.
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Figura 114: TG/DTG/DTA da Pasta 6 – 7 dias.
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Figura 115: TG/DTG/DTA da Pasta 7 – 7 dias.
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Figura 116: TG/DTG/DTA da Pasta 8 – 7 dias.
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Figura 117: TG/DTG/DTA da Pasta 9 – 7 dias.
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Figura 118: TG/DTG/DTA da Pasta 10 – 7 dias.
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Figura 119: TG/DTG/DTA da Pasta 11 – 7 dias.
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Figura 120: TG/DTG/DTA da Pasta 12 – 7 dias.
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Figura 121: TG/DTG/DTA da Pasta 1 – 28 dias.
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Figura 122: TG/DTG/DTA da Pasta 2 – 28 dias.
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Figura 123: TG/DTG/DTA da Pasta 3 – 28 dias.

100

1.2
Perda total = 26,7%

95

0.00

1.0

-0.02

0.8

-0.04

0.6

-0.06

0.4

Weight (%)

90

85
2.22%

4.46%

80

4.82%

-0.08

75

70
0

200

400

600

800

Temperature (°C)

Figura 124: TG/DTG/DTA da Pasta 4 – 28 dias.
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Figura 125: TG/DTG/DTA da Pasta 5 – 28 dias.
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Figura 126: TG/DTG/DTA da Pasta 6 – 28 dias.
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Figura 127: TG/DTG/DTA da Pasta 7 – 28 dias.
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Figura 128: TG/DTG/DTA da Pasta 8 – 28 dias.
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Figura 129: TG/DTG/DTA da Pasta 9 – 28 dias.
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Figura 130: TG/DTG/DTA da Pasta 10 – 28 dias.
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Figura 131:TG/DTG/DTA da Pasta 11 – 28 dias.
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Figura 132: TG/DTG/DTA da Pasta 12 – 28 dias.
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Figura 133: TG/DTG/DTA da Pasta 1 – 63 dias.
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Figura 134: TG/DTG/DTA da Pasta 2 – 63 dias.
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Figura 135: TG/DTG/DTA da Pasta 3 – 63 dias.
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Figura 136: TG/DTG/DTA da Pasta 4 – 63 dias.
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Figura 137: TG/DTG/DTA da Pasta 5 – 63 dias.
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Figura 138: TG/DTG/DTA da Pasta 6 – 63 dias.
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Figura 139: TG/DTG/DTA da Pasta 7 – 63 dias.
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Figura 140: TG/DTG/DTA da Pasta 8 – 63 dias.
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Figura 141: TG/DTG/DTA da Pasta 9 – 63 dias.

100

1.0
Perda total = 22,3%

0.8
95

11.5%

Weight (%)

90

1.67%

85

4.91%

0.6

-0.04

0.4

0.2
-0.06
4.20%

80

0.0

75
0

200

400

600

800

Temperature (°C)

Figura 142: TG/DTG/DTA da Pasta 10 – 63 dias.
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Figura 143: TG/DTG/DTA da Pasta 11 – 63 dias.
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Figura 144: TG/DTG/DTA da Pasta 12 – 63 dias.
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