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Resumo
Trata-se de um estudo comparativo para conhecimento das propriedades do
cimento Portland tipo pozolânico com adição de argila caulinítica obtida pelos
processos de ativação térmica e mecanoquímica. Os estudos sobre argilas
calcinadas como matéria prima para produção do cimento têm despertado muito
interesse no meio acadêmico e industrial, dado a perspectiva de escassez de
escória de alto forno e cinzas volantes no médio e longo prazo, uma vez que é
amplamente utilizada pela indústria do cimento nacional e há necessidade de reduzir
emissão de CO2 por questões ambientais. A ativação mecanoquímica tem potencial
de amorfizar caulinita com menor emissão de CO2. Propriedades de caulinita
ativadas, tais como, reatividade química, granulometria e cristalinidade foram
determinadas. Adicionalmente, foram realizados ensaios de calor de hidratação e
reologia de pastas preparadas com mistura cimento de referência e caulins ativados
tanto pelo processo mecanoquímico e térmico. A influência do quartzo como
constituinte que aumenta o grau de desordenamento da caulinita igualmente foi
analisada, uma vez que foram moídas caulinita pura e com substituição deste por
40% de quartzo.
Ativação mecanoquímica permitiu a remoção completa dos
grupos hidroxilas e aumentar o grau de desordem da caulinita para algumas
condições de moagens e composição, comprovadas pela reatividade química com
a cal. Foi possível concluir que alguns caulins ativados pelo processo
mecanoquímico resultaram em materiais cimentíceos com atividade pozolânica
similar ao do caulim ativado pelo processo térmico.
Palavras-chave: amorfização, caulinita, cimento pozolânico, calcinação, ativação
mecanoquímica, pozolana.

Abstract
Study of pozzolanic Portland cement obtained in the laboratory using
kaolinitic clay activated by thermal and mechanochemical process.
This is a comparative study to evaluate Portland pozzolanic cement properties
with the addition of kaolinite clay produced by thermal and mechanochemical activation
process. In the last years studies on calcined clays as raw material for cement
production have aroused much interest in the academic and industrial environment.
The reason for this is the prospect of shortage of blast furnace slag and fly ash in the
medium term, which is widely used by Brazilian cement industry. The need to reduce
CO2 intensity is one of the driver to research this issue and mechanochemical
activation has the potential to amorphize kaolinite with lower CO2 emissions compared
to thermal process. Ground kaolinite´s properties like its reactivity, crystallinity and
surface area were analyzed. In addition, the heat of hydration and reology of cement
paste with the addition of 35% of kaolinite clay produced by both activation process
were done. The influence of Quartz as a component to improve the kaolinite´s
amorphization were evaluated too, as two composition were ground during the
mechanochemical activation, pure kaolinite and 40% Quartz. Mechanochemical
activation were able to remove hydroxyl group completely and increase the degree of
disorder of the crystal structure in some grinding times and composition and that is
proven by the chemical reactivity with lime. It was possible to conclude that some
kaolinite activated by mechanochemical process resulted in pozzolanic activity similar
to that of metakaolin obtained by the thermal process.
Key words: amorphization,
kaolinite,
mechanochemical activation, pozzolan
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1

INTRODUÇÃO
O combate às mudanças climáticas, às suas consequências e a mitigação de

emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) são um dos grandes desafios da
humanidade. De acordo com World Business Council for Sustainable Development &
International Energy Agency & International Energy Agency (2009) cerca de 5% das
emissões de GEE antropogênicas são atribuídas à produção de cimento. Ainda
conforme o documento, cimento é utilizado na produção de concreto e este é o
segundo produto mais consumido pela sociedade depois da água. Portanto, a
indústria de cimento possui papel relevante neste contexto, por ser o principal emissor
e principalmente para conduzir iniciativas para reduzir a emissão de gás carbônico
(CO2).
Em 2014 a produção global de cimento somou aproximadamente 4,2 bilhões
de toneladas de acordo com trabalho publicado por Edwards (2015) e poderá crescer
até 5,8 bilhões em 2050 em linha com o cenário pessimista do mesmo autor. Isto
significa que se a produção crescer com a eficiência carbônica medida em 2014 (633
kg CO2 / t. cimento) conforme estatística do Getting the Numbers Right (2014), 1,0
bilhão de toneladas de gás carbônico adicionais seriam emitidos pela indústria do
cimento entre 2014 e 2050. Se comparadas à emissão global de CO2 equivalente de
2013, 35,848 bilhões de toneladas de acordo com estatística de World Bank (2013), a
emissão adicional acima mencionada representaria um incremento de 2,8% sobre a
emissão global. Esta projeção é incompatível com as necessidades da humanidade,
pois estudos do World Wild Foundation (2014) recomendam que o setor de cimento
reduza as emissões absolutas em 20% entre 2010 a 2050.
Para produzir cimento, é necessário fabricar um produto intermediário
denominado clínquer. Esta etapa é responsável por cerca de 90 a 95% da emissão
de GEE de uma fábrica de cimento. Atualmente, muitas iniciativas científicas visam
aumentar a substituição de clínquer, produto carbono intensivo, por materiais
cimentícios suplementares (MCS). Estes são subprodutos de outros processos
industriais ou produtos com menor conteúdo de carbono associado que podem ter
atividade hidráulica per si ou que reagem com os produtos de hidratação do clínquer
ou atuam como pontos de nucleação acelerando as reações de hidratação. Os
exemplos típicos de MCS são: escória de alto forno, as pozolanas e filler calcário, que
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quando substituem o clínquer na produção de cimento, reduzem a sua intensidade
carbônica (LOTHENBACH; SCRIVENER; HOOTON, 2011).
Seguindo a lógica de substituir clínquer para produção de cimento, as
pozolanas despontam como materiais cimentícios suplementares interessantes, que
adicionados ao cimento melhoram a durabilidade e resistências mecânicas do
concreto (VIZCAYNO et al. 2010). A NBR 12.653 (ABNT, 2012), define pozolanas
como minerais silicosos ou sílico-aluminosos que por si não apresentam atividade
hidráulica, porém com granulometria adequada e na presença de água e portlandita –
Ca(OH)2, formam produtos de reação com propriedades cimentantes à temperatura
ambiente. Pozolanas podem ser originadas de diversos processos, portanto o critério
utilizado neste estudo para classificação é se tal produto mineral necessita ou não de
uma operação industrial intensiva em energia para obtenção da atividade pozolânica.
A seguir são apresentados os processos existentes para obtenção de materiais
com atividade pozolânica, cuja segmentação foi elaborada pelo autor:
a) Pozolanas naturais (ações da natureza que produzem materiais pozolânicos)
1. Origem vulcânica
2. Origem orgânica (diatomáceas)
b) Pozolanas industriais
1. Cinzas volantes originadas em processos de combustão de carvão
mineral ou vegetal
2. Ativação térmica de argilas
3. Sílica ativa originada em processo de produção de silício metálico
4. Ativação mecanoquímica de argilas
5. Ativação ácida de argilas

As diatomáceas, matéria prima no processo a-2 (Figura 1) são “organismos
fotossintetizadores que se revestem de uma carapaça ou frústula de sílica não
cristalina” (MONTANHEIRO et al., 2002). A sílica amorfa tem propriedade de atuar
como ligante na presença de água, portlandita e em temperatura ambiente
(VIZCAYNO et. al. 2010). A sílica ativa, resíduo da produção de silício metálico citada
no processo b.3, é composta de sílica amorfa tal qual as diatomáceas.
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Figura 1 – Processos de obtenção de pozolanas

Fonte: Elaborado pelo autor

As cinzas volantes (processo b-1) “são resíduos fundamentalmente sílicoaluminosos, finamente divididos, provenientes da combustão do carvão mineral
pulverizado, utilizado em usinas termoelétricas. São considerados materiais
pozolânicos, à semelhança das cinzas vulcânicas ácidas, por apresentarem
capacidade de reação com a cal, em presença de água, originando a formação de
compostos novos com propriedades aglomerantes” (KIHARA,1983).
Com relação à ativação química ácida, processo b.5 (Figura 1), o mesmo
consiste em promover a reação da argila, usualmente, com ácido sulfúrico ou
clorídrico com a finalidade de aumentar a superfície específica, porosidade e acidez
da superfície (COELHO; SANTOS, 2007). Outros ácidos como o nítrico ou fluorídrico
podem ser utilizados, dependendo do grau de cristalinidade da caulinita e de sua
granulometria (KOMADEL et. al., 2003). Além dos ácidos, é possível utilizar o Na(OH),
para promover reações diretas entre silicatos e aluminatos com a base, conhecidas
como reações de geopolimerização (VASSALO, 2013).
A ativação térmica (processo b-2), conforme Andriolo (1975) consiste em
calcinar argilas cauliníticas em temperaturas entre 600 a 800ºC, o que levará à
desidroxilação da mesma, para convertê-las em metacaulim, material amorfo que por
possuir excelente atividade pozolânica pode substituir o clínquer na produção do
cimento. Importante considerar que argilas ilíticas, esmectitias entre outros também
podem ser calcinados para produzir materiais com atividade pozolânica.
Finalmente, a ativação mecanoquímica (processo b-4), é um sub-tópico da
teoria de cominuição e são processos químicos induzidos através da energia
mecânica para produzir as reações químicas de acordo com Juhász (1997). Ainda de
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acordo com Juhász (1980), ativação mecanoquímica é definida como uma alteração
do estado sólido de um material através de uma carga mecânica exercida sobre a
matéria, o que significa que o mesmo sofrerá alterações significativas na sua estrutura
cristalina e nas propriedades químicas.

1.1

Objetivo
Este trabalho busca a comparação das propriedades físico-químicas e

mineralógicas de caulins ativados, avaliação das curvas de calor de hidratação e
propriedades reológicas de pastas de cimento Portland Pozolânico obtidas com uso
de argilas cauliníticas ativadas pelo processo térmico e mecanoquímico.
A despeito da existência de diversos materiais com potencial pozolânico,
somente a argila caulinítica será utilizada para os dois processos de ativação, dada à
alta disponibilidade deste mineral no solo terrestre (ANTONI et. al., 2012). Os demais
processos de ativação não serão objeto deste estudo.
O projeto avaliou a diferença das curvas de calor de hidratação e o
comportamento reológico em pasta, com substituição de cimento por 35% de caulinita
ativada pelo processo térmico e mecanoquímico. A referida taxa de substituição é
superior ao valor praticado pela indústria do concreto, 25%. As diferenças da
distribuição granulométrica e a morfologia das argilas ativadas poderão influenciar a
fluidez da pasta, aspecto que está contemplado no planejamento experimental.

1.2

Justificativa
Nos últimos anos tem sido dada uma grande ênfase ao processo de ativação

térmica de argilas cauliníticas por diversos autores (CHRISTÓFOLLI, 2010; GARCIA,
2013; FERNANDEZ, MARTIRENA, SCRIVENER, 2010; ALUJAS et. al., 2015;
TEKLAY et. al., 2014; TIRONI et. al., 2013; ANTONI et. al., 2012; MEDINA, 2011;
DANNER, 2013) como fonte de materiais cimentícios suplementares e é inegável a
importância deste processo para obtenção de matérias primas que possam substituir
o clínquer para produção de cimento. Além dos trabalhos mencionados, existe uma
pesquisa consorciada denominada LC3, coordenada pela Profa. Dra. Karen Scrivener,
um meio pelo qual a academia e indústria podem realizar pesquisas aplicadas e précompetitivas. No entanto, no Brasil, as argilas calcinadas têm sido empregadas na
produção do concreto e construção de barragens, desde a década de 1960.
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Entretanto é importante considerar que a calcinação de argila requer um
consumo energético que não é desprezível, igual a 650 kcal / kg ou 0,65 Gcal / t
(Figura 2). Para comparar a emissão de CO2 do processo de produção de clínquer e
da argila calcinada, foi obtido no relatório Getting the Numbers Right (2014) o valor da
emissão específica média do clínquer obtido da base de dados das empresas membro
do Cement Sustainability Initiative, ou seja, 842 kg CO2 / t clínquer.
Para calcular a emissão específica da argila calcinada utilizou-se a seguinte
equação 1:
Equação 1:
Emissão específica calcinação= Consumo Térmico x Fator de Emissão do Combustível

Ou
Emissão específica calcinação =

÷

Q = Energia consumida pelo forno (Gcal)
W = Produção de argila calcinada (t.)
F = Emissão de CO2 (kg CO2 / GJ)
f = fator de conversão (J / calorias)
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Figura 2 – Fluxograma de produção de argila calcinada

Fonte: Christófolli (2010, apud ANDRIOLO, 1975)

Para o cálculo foi considerado que o forno utilizará coque de petróleo como
combustível, por ser o combustível de menor custo. O fator de emissão do coque está
disponível no Emission Factor Database (2016) do IPCC igual a 113 t CO2 / TJ ou kg
CO2 / GJ. Portanto, a emissão específica na calcinação é:
0,65 (Gcal / t argila) x 113 (kg. CO2 / GJ) x 4,1868 J / Cal
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Assim, obteve-se a emissão específica na calcinação: 307 kg CO2 / t argila.
Com isto é possível compilar a tabela abaixo:
Tabela 1- Comparação da emissão de CO2 entre fornos de clínquer e argila

Emissão específica CO2

Material
Clinquer
Argila calcinada

(kg CO2 / t cimentício)
842
307

Fonte: Elaborado pelo autor.

É notório que a substituição do clínquer por argila calcinada tem um efeito
importante para a redução da emissão. A diferença está relacionada principalmente
no fato de que num forno de clínquer ocorre a descarbonatação do calcário, cuja
reação usualmente emite entre 500 a 540 kg CO2 / t de clínquer.
Apenas para efeito de simulação, um cimento CP II F com 10% de filler calcário
e 3% de gipsita e CP IV com 25% e 50% de argila calcinada, 3% de gipsita e 5% de
filler teriam aproximadamente uma emissão específica, considerando apenas a
emissão para produção do clínquer, sem levar em conta outras fontes de emissão da
unidade fabril, equivalente a:
Tabela 2 - Comparação da emissão específicas de cimento

Tipos de cimento
Portland
Emissão específica
(kg CO2 / t cimento)

CP II F
732

CP IV com 25% CP IV com 50%
de argila
de argila
640

507

Fonte: Elaborado pelo autor

As reduções do ponto de vista do cimento são significativas, entretanto, à luz
do concreto produzido com o CP IV e avaliando a pegada carbônica fora das fronteiras
da fábrica de cimento, esta diminuição poderá ter o seu benefício reduzido pelo
aumento da demanda de água no concreto devido à elevada área superficial que as
argilas calcinadas possuem. De acordo com a caracterização realizada em
metacaulinita comercial de procedência nacional por Medina (2011), a área específica
superficial obtida por BET foi 32,7 m2/g e Danner (2013) encontrou em sua pesquisa
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19 m2/g para argilas cauliníticas calcinadas de origem portuguesa. Para efeito de
comparação com cimento usualmente mais fino do que os cimentos comuns, na
pesquisa realizada por Medina (2011) a área superficial do cimento CP V ARI medido
foi 1,5 m2/g.
Para corroborar sobre o efeito da área específica da metacaulinita no concreto,
para uma série de concretos experimentais variando apenas um parâmetro, o de
substituição de OPC (cimento Portland comum) por MK (metacaulinita) de 5 a 15%, o
aumento do teor de MK em 15% resultou na redução do abatimento em 95% entre a
concreto de referência e o concreto com 15% de substituição de acordo com a Tabela
3 (BANFILL, 2011). O ensaio de abatimento é um método prático e simples e bastante
utilizado pela indústria do concreto para estimar a sua trabalhabilidade.
A adição de água ao concreto melhora a trabalhabilidade, porém tem o efeito
negativo de torná-lo mais poroso no estado endurecido e, consequentemente, reduzir
a sua resistência mecânica e durabilidade. Este efeito pode ser minimizado
adicionando-se

maior

quantidade

de

cimento

ou

incorporando

aditivos

superplastificantes sem aumentar a relação água/cimento (a/c).
Os resultados da Tabela 3 demonstram que para corrigir a baixa
trabalhabilidade, seria necessário adicionar água ao concreto. Porém para manter a
relação água / cimentícios igual a 0,28, cimento e metacaulinita também deveriam ser
adicionados ao concreto. Esta ação reduziria o benefício da menor pegada carbônica
dos concretos formulados com metacaulinita devido ao aumento da relação massa de
cimentícios por m3 de concreto para acima de 450 kg / m3.
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Tabela 3 - Resultados experimentais de concreto produzido com cimento com adição de
metacaulinita

Super
Misturas OPC (Kg/m ) MK (Kg/m ) Areia (Kg/m ) Brita (Kg/m ) Água (Kg/m ) Plastificante
(Kg/m3)
3

OPC
MK5
MK10
MK15

450,0
427,5
405,0
382,5

3

22,5
45,0
67,5

3

675
675
675
675

Misturas

Trabalhabilidade
Slump (mm)

100% OPC
95% OPC + 5% MK
90% OPC + 10% MK
85% OPC + 15% MK

100,0
30,0
25,0
5,0

3

3

1125
1125
1125
1125

126
126
126
126

14
14
14
14

Início de Fim de Resistência a
Pega
Pega compressão 28
(horas) (horas)
dias (*)
5,00
6,42
6,98
6,45

7,70
8,82
9,42
9,31

87,0
91,5
104,0
103,4

(*) corpo de prova cúbico.

Fonte: Banfill (2011)

De acordo com Juhász (1980), a ativação mecanoquímica é um processo que
utiliza a energia mecânica para obter redução do tamanho de partículas, alterações
parciais no estado de tensão e da dispersão dos materiais e principalmente promover
transformações estruturais de um material, na sua composição química e na
reatividade. Neste estudo busca-se a ativação da caulinita por moagem de alta
energia, ou seja, através do choque entre os corpos moedores e as estruturas
cristalinas da caulinita. Não serão realizados levantamentos de dados comparativos
de consumos energéticos entre os dois processos de ativação, sendo priorizada a
comparação das características das pastas obtidas entre os dois processos.
Artigos recentes têm demonstrado que a amorfização da estrutura cristalina da
caulinita, ou seja, remoção das hidroxilas das argilas cauliníticas pelo processo de
moagem de alta energia é possível em escala laboratorial. Foi comprovado que
caulinitas são transformadas em materiais com atividade pozolânica para adição ao
cimento. Estudos como o de Hamazoui et. al. (2015) confirmam que moagem por
bolas é um processo mecânico eficiente para induzir mudanças químicas e estruturais
significativas em minerais através de tratamento mecânico intensivo em energia. Souri
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et. al. (2015) e Vizcayno et. al. (2010) produziram metacaulinita a partir de caulinita
em moinho de laboratório, planetário e de anéis, respectivamente. Os produtos da
moagem substituíram 10% e 20%, respectivamente, de clínquer na composição do
cimento, onde foram obtidas resistências à compressão equivalentes entre os
cimentos de referência e o material com adição de pozolana. Não foram encontrados
fluxogramas ou layouts industriais para este processo com menção direta sobre
consumo energético do processo de moagem.
No caso particular do Brasil, pelo fato da energia elétrica ser de origem
renovável, principalmente por hidroelétricas, a matriz de energia tem baixa intensidade
em gás carbônico. Portanto, a emissão específica de CO2 pelo uso da energia elétrica
na moagem tende a ser menos relevante em comparação à emissão correspondente
para calcinação da argila. Na tabela abaixo foi compilado o fator de emissão do grid
de energia elétrica de alguns países. Por exemplo, na África do Sul, 93% da energia
é gerada por termoelétricas que utilizam carvão mineral como fonte de energia, o que
gera um alto impacto sobre o fator de emissão do grid.
Tabela 4 - Fator de emissão da rede elétrica (grid) de alguns países

Países
kg CO2 / kWh
Mundo (média estimada)
0,62
Índia
1,33
África do Sul
1,07
China
0,97
Alemanha
0,67
Estados Unidos
0,54
Brasil
0,09
Fonte: Brander et. al. (2011)

Ou seja, trocar um processo de ativação térmica por mecanoquímica, que nos
diversos estudos utilizam a energia elétrica como força motriz dos moinhos, pode ser
vantajosa do ponto de vista ambiental, especialmente para o Brasil, pelo fato da
energia elétrica no Brasil ter baixa intensidade carbônica. Além disso, há um esforço
em nível global para aumentar a geração de energia elétrica por fontes renováveis, o
que justifica mais estudos sobre o processo mecanoquímico para ativação de argilas
cauliníticas.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

Definições
De acordo com Teklay, Yin, Rosendahl (2014), pelo fato da argila ser

abundante na natureza, ter diversas aplicações e características físico-químicas
heterogêneas, não há um entendimento único sobre o que é argila. Diversas
definições foram geradas especialmente pelo meio acadêmico e industrial, portanto
com objetivo de unificação do entendimento, em 1995 a Association Internationale
pour l’Etude des Argiles (AIPEA) e a Clay Minerals Society criaram um grupo de
trabalho para estabelecer uma definição padrão e recomendam a seguinte definição
para argila:
“Argila é um material originado pela ação da natureza, composto
primariamente de grãos minerais finos que geralmente apresentam plasticidade com
umidade apropriada e endurece quando seca ou aquecida”.
As argilas têm diversas aplicações em muitos segmentos industriais, a seguir
listou-se alguns exemplos (DANNER, 2013):


Na construção civil (cerâmicas, pozolanas para cimento, carga para tintas, solo
cimento etc.);



Como carga mineral na indústria de papel;



Para produção de refratários sílico-aluminosos;



Como meio filtrante:
o Na indústria de reciclagem de óleo lubrificante inservível para separação
de metais;
o Para purificação de água, por exemplo, visando redução de sua turbidez.



Como catalisadores para aumento da eficiência de conversão em processos
químicos orgânicos e inorgânicos;



Para produção de pesticidas e herbicidas formuladas à base de argilas para
redução de lixiviação, volatilização e fotodegradação dos compostos orgânicos;



Como isolante radioativo, para armazenamento de resíduos da indústria
nuclear;



Como matéria prima para produção de nano compósitos, à base de polímeros
orgânicos, com adição de argilas.
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2.2

Importância dos materiais cimentícios suplementares (MCS): desafios
Os MCSs são materiais atualmente empregados na indústria do cimento e do

concreto, seja para substituir parcialmente o clínquer na fabricação do cimento ou para
substituição parcial do cimento na produção do concreto. Cinzas volantes, escória de
alto forno, sílica ativa, argilas calcinadas, pozolanas naturais e filler calcário são
exemplos de MCSs que o setor utiliza conforme a sua disponibilidade, viabilidade
técnica e econômica.
No diagrama ternário CaO-SiO2-Al2O3 de materiais cimentícios (Figura 3 – A) é
possível observar que a maioria dos MCSs tendem a se afastar do ponto 100% CaO,
pois as concentrações de sílica e alumina nestes materiais são maiores que a de CaO
se comparados com as concentrações presentes no cimento comum e no clínquer. O
material deste estudo, a metacaulinita se encontra no eixo SiO2 – Al2O3; a partir deste
diagrama é possível deduzir que há afinidade da metacaulinita para reagir com cal
(portlandita), para formar o C-S-H e ou C-A-S-H. As letras representam as substâncias
químicas, apresentados a seguir:


C – CaO



S – SiO2



H – H2O



A – Al2O3

No diagrama ternário com as fases hidratadas oriundas das três espécies
químicas (Figura 3 – B) é possível observar as diversas fases que podem resultar da
hidratação dos cimentos e dos MCSs. Um aspecto interessante é que o C-S-H pode
apresentar diferentes relações C/S e com isto pode levar à formação de hidratos com
diferentes estruturas cristalinas (LOTHENBACH; SCRIVENER; HOOTON, 2011).
Para exemplificar, para um C-S-H com relação C/S igual a 0,83, a sua estrutura
cristalina é a de uma tobermorita conforme sugerido por Richardson & Groves (1993).
Além da razão 0,83, a tobermorita pode ser formada com relação C/S igual a 0,75 e
0,67, uma das diferenças entre elas é o número de moles de água combinada em sua
estrutura: 7, 5 e 4 respectivamente (JAMIL et. al. 2017).
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Figura 3-A - Diagrama ternário CaO-SiO2-Al2O3 de materiais cimentícios

Fonte: Lothenbach; Scrivener; Hooton (2011)
Figura 3-B - Diagrama ternário com as fases minerais oriundas da hidratação de
materiais cimentícios

Fonte: Lothenbach; Scrivener; Hooton (2011)
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A despeito dos MCSs já serem utilizados pela indústria do cimento, existem
desafios científicos, tecnológicos e ambientais a serem superados pela indústria para
continuar a aumentar a sua proporção no cimento e viabilizar MCSs alternativos,
conforme mencionados a seguir:


Compreender quais são os fatores que controlam a cinética de

hidratação dos MCSs, quantificando sua taxa de reação isolando-os da hidratação das
fases do clínquer. A complexidade da hidratação das fases do clínquer e do MCS,
além da variabilidade de propriedades físicas, químicas, mineralógicas e morfológicas
deste último, torna o entendimento da cinética de hidratação mais complexo do que o
de

cimentos

sem

adição.

(SCRIVENER,

NONAT,

2011;

LOTHENBACH,

SCRIVENER, HOOTON, 2011);


Considerar e determinar o efeito filler dos MCSs, pois como a reatividade

dos mesmos dependem da disponibilidade de portlandita, a hidratação destes começa
a ocorrer alguns dias depois da hidratação do clínquer. Portanto, nas primeiras idades,
as frações submicrométricas (< 3 m) dos MCSs atuam como agente nucleador da
hidratação da alita (SCRIVENER, NONAT, 2011; LOTHENBACH; SCRIVENER;
HOOTON, 2011);


Ampliar

o

conhecimento

quanto

aos

efeitos

das

partículas

submicrométricas (tamanho de partícula < 3 m e elevada área superficial específica)
do cimento e MCS sobre a trabalhabilidade e demanda de água no concreto, a
hidratação do cimento pozolânico e a influência da composição química e
mineralógica das fases do clínquer e cimento sobre a reatividade dos MCSs
(JUENGER; SIDDIQUE, 2015). Por exemplo, estudos conduzidos por Cyr et.al. (2014)
demonstraram que a atividade pozolânica da metacaulinita é menor quando a fase
aluminato do clínquer é baixa;


Reduzir a perda de resistências iniciais (1 a 3 dias) que usualmente

ocorrem quando se adicionam MCSs ao cimento;


No caso específico de argilas calcinadas, viabilizar a utilização de

materiais com baixo conteúdo de caulinita. Foi comprovado que é possível utilizar
argilas ativadas termicamente com 40% de caulinita, substituindo 30% do cimento de
referência para produzir argamassas e obter resistências sistematicamente similares
ou maiores do que a referência a partir da idade de 7 dias (LOPEZ, 2009).
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2.3 Estrutura cristalina e composição química de argilas cauliníticas
2.3.1 Estrutura cristalina
A origem dos minerais argilosos está relacionada com a ação do intemperismo
sobre os silicatos constituintes das rochas, tais como feldspato, micas, anfibólio e
piroxênios e são considerados como filosilicatos que possuem tamanho de partícula
menor ou igual a dois micrometros (≤ 2 m). Entretanto, existem exemplos de argilas
que podem ter tamanho de partículas que chegam a 2 mm (LOPEZ, 2009). Cada
partícula de argila possui algumas dezenas ou centenas de camadas (conjunto de
estruturas cristalinas lamelares sobrepostas), cuja forma geométrica é uma
combinação de camadas de silicatos e de aluminatos.
Portanto, há uma grande variedade de minerais argilosos, apresentados nas
tabelas 5, compilados por Bergaya e Lagaly (2006).
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Quadro 1 - Tipologia de minerais argilosos
Material entre
camadas

Grupo

Característica

a

do Octaedro

Mineral

b

Mineral de argila 1:1
Nenhum

ou

apenas

H2O Serpentina-

Tri

caulim

~ 0

amesita, berthierine, brindleyita,
cronstedtita,
fraipontita,
kellyita,
lizardita,
nepouita

Di

dickita,

halloysita

(planar),

caulinita, nacrita
Di – tri

Odinita

Mineral de argila 2:1
Nenhum

Talco

~ 0

pirofilita

Cátions

-

hidratados Esmectita

Di

kerolita, pimelita, talco, willemsita

Tri

Ferro-pyro filito, pyrofilita

Tri

hectorita,

intercambiáveis

saponita,

sauconita,

stevensita, swinefordita

~ 0,6
Cátions

hidratados Vermiculita

Di

intercambiáveis

monovalentes
hidratados

montmorilonita,

nontronita, volkonsoita

~ 0,9
Cátions

bridelita,

Tri

Vermiculita triocatédrica

Mica

Di

Vermiculita diocatédrica

não (realmente

Tri

biotita, lepidolita, flogopita, etc.

Tri

anandita,

flexível)

~ 1,0
Cátions

divalentes Ilita (“britlle

não hidratados

Mica”)

bityita,

clintonita,

kinoshitalita

~ 2,0
Camada de hidroxila Clorita

Di

margarita

Tri

bayleyclore,

variável

chamosita,

clinoclore, nimita, pennantita
Di
Di-tri

donbassita
cooqueita, sudoita

Mineral de argila 2:1 interestratificado
Variável

Tri

alietita, corrensita, hidrobiotita,
kulqueita

Di

rectorita, tosudita
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Fonte: Bergaya, Lagaly (2006)
a

- carga de camada por cela unitária.

b

– tri – triocataédrico, di – diocataédrico.

Especificamente em se tratando de argila caulinítica, esta matéria prima tem
como principal mineral a caulinita que é um aluminossilicato cujas camadas são
compostas por estruturas cristalinas alternadas de uma folha tetraédrica com átomos
de silício no centro e uma folha octaédrica com o átomo de alumínio no centro
conforme mostram as figuras 4 e 5. No caso da folha tetraédrica, 3 dos 4 átomos de
oxigênio são compartilhados para formar uma rede de hexágonos e na folha
octaédrica são compartilhadas arestas entre os octaedros (Figura 6). Nesta estrutura
as hidroxilas apresentam duas tipologias, orientação cis e trans (Figura 7a). Átomos
de oxigênio ou hidroxilas compõe a folha octaédrica em coordenação com o alumínio
(vide Figuras 6 e 7).
Figura 4 - À esquerda, arranjo tetraédrico unitário com a sílica e, à direita, um
esquema da folha tetraédrica com repetições do arranjo padrão.

Fonte: GRIM (1962)
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Figura 5 - (a) Vista superior do arranjo tetraédrico [TO4]; (b) Representação de uma folha
tetraédrica. Oa e Ob referem-se aos átomos de oxigênio apical e basal. O retângulo a-b
representa os parâmetros de uma célula unitária.

Fonte: Handbook of Clay Science (2006)
Figura 6 - À esquerda, arranjo unitário octaédrico com alumínio e, à direita, uma
representação de parte de uma folha octaédrica com repetições do arranjo padrão

Fonte: Fonte: GRIM (1962)
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Figura 7 - (a) Ooct (as hidroxilas OH- ou eventualmente F-, Cl-) podem ter orientação cis ou
trans; (b) localização das estruturas cis e trans na folha octaédrica. Oa refere-se aos átomos
de oxigênios apicais, compartilhados entre as folhas tetraédrica e octaédrica. Retângulo a e
b representa os parâmetros de uma célula unitária.

Fonte: Handbook of Clay Science (2006)
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Com relação aos cátions que compõem as folhas tetraédrica e octaédrica,
silício e alumínio não são os únicos que formam a estrutura cristalina dos
argilominerais. Nos tetraedros além do cátion Si4+, outros como Al3+ e Fe3+ podem ser
encontrados formando ligações com os átomos de oxigênio. No caso dos octaedros,
o cátion Al3+ usualmente pode ser substituído por Fe3+, Mg2+, Fe2+ porém outros como
Li+, Mn2+, CO32+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, V3+ e Ti4+ já foram identificados nos octaedros. No
caso da caulinita, as substituições isomórficas são relativamente raras, sendo as
posições tetraédricas ocupadas geralmente pelo silício, e as posições octaédricas
ocupadas pelo alumínio.
Como o arranjo cristalino unitário da caulinita é composto por uma folha de
tetraedros cuja face externa é composta por Oxigênios basais e outra de octaedros
cuja face externa é composta por Hidroxilas, conforme Lombardi et. al. (2002),
ocorrem interações atômicas entre as superfícies das duas camadas adjacentes, ou
seja, entre as Hidroxilas e os átomos de Oxigênio. A distância basal entre as duas
camadas é de 7 Å ou 0,7 nm conforme Handbook of Clay Science (2006), ilustrado na
Figura 8.
Figura 8 - Distância basal entre duas lâminas octaédricas

Fonte: Handbook of Clay Science (2006)

As hidroxilas têm papel fundamental na interação entre as lâminas. Como as
camadas de caulinita são praticamente neutras eletricamente, quaisquer lâminas são
ligadas entre si por pontes de hidrogênio entre os oxigênios na superfície da folha
tetraédrica de uma camada 1:1 e as hidroxilas na superfície da folha octaédrica da
camada 1:1 adjacente. Na Figura 8 é possível visualizar as camadas em três
dimensões, com as distintas orientações cristalográficas do grupo hidroxila. Três estão
localizadas na superfície interna (entre duas camadas 1:1) e estão nomeadas como
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grupos OH2, OH3 e OH4. Uma hidroxila está dentro da estrutura cristalina nomeada
como OH1.
As hidroxilas formam fortes ligações do tipo pontes de hidrogênio se estas
estiverem orientadas em direção perpendicular às camadas, mas caso estejam
orientadas em paralelo com relação às camadas não haverá a interação com a
camada adjacente. Na Figura 9 (à esquerda) pode-se observar as hidroxilas 2,3 e 4
formando a ponte de hidrogênio e à direita apenas os grupos 3 e 4 permitem a ligação
entre as lâminas.
Figura 9 - À esquerda, hidroxilas 2, 3 e 4 do aluminato interagem com o oxigênio da
camada tetraédrica de silicato. À direita, a hidroxila 2 com orientação em paralelo
com relação à camada tetraédrica.

Fonte: Handbook of Clay Science (2006)

É importante considerar que podem ser encontradas argilas com diversas
estruturas cristalinas, com arranjo entre camadas de duas ou três folhas sucessivas
que estão interligadas. Os três grupos de arranjos mais comuns e os respectivos
minerais podem ser visualizados na Figura 10:


Grupo dos minerais 1:1 (ex.: caulinita, haloisita);



Grupo 2:1 (ex.: talco, pirofilita, esmectita, ilita, mica e vermiculita);



Grupo 2:1:1 (clorita).
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Figura 10 - Modelos de estrutura de camadas 1:1 e 2:1. Oa, Ob e Ooct referem-se ao
oxigênio nos tetraedros basais, oxigênio nos tetraedros apicais, oxigênio ou hidroxilas no
octaedro aniônico, respectivamente. M e T indicam os cátions octaédrico e tetraédrico,
respectivamente.

Fonte: Handbook of Clay Science (2006)

Na micrografia abaixo é possível identificar partículas de caulinita com sua
morfologia lamelar (cristais empilhados), envolvendo um grão de quartzo. É possível
notar que a caulinita possui aspecto de folhas sobrepostas conforme as descrições
mencionadas anteriormente.
Figura 11 - Imagem obtida ao microscópio eletrônico de varredura de lamelas de
caulinita cobrindo um grão de quartzo

Fonte: Webmineral (2017)
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2.3.2 Composição química e a reação de desidroxilação
A reação de desidroxilação de uma caulinita segue a Equação 2, abaixo, de
acordo com SHVARZMAN et al. (2003), quando aquecidas a temperaturas da ordem
de 700°C:
Equação 2 - Desidroxilação de argila caulinítica
Al2Si2O5(OH)4  Al2O3. 2SiO2 + 2H2O
Caulinita

Metacaulinita

Considerando hipoteticamente que não existam contaminantes é possível dizer
que:


Se a desidroxilação for completa, esta reação liberará 13,9% de vapor d’água
com relação à massa de caulinita;



Na metacaulinita hipotética resultante, obteve-se 54,0% de SiO2 e 46,0% de
Al2O3 em massa, o que resultaria numa relação mássica SiO2 / Al2O3 = 1,17.
A composição química per si não é um indicativo adequado para estimar o

potencial de atividade pozolânica de uma caulinita, pois conforme mencionado
anteriormente, pode ocorrer trocas entre cátions Si4+ e Al3+ nos tetraedros, entretanto,
pode informar alguma tendência. Além disso, dada à complexa estrutura cristalina da
mesma e a possibilidade de conter outros minerais tais como quartzo, mica, gibsita,
entre outros, somente com difratometria de raios X é possível quantificar os minerais
contidos na caulinita.
Avaliando os limites normativos da NBR 15.894 - Metacaulim para uso com
cimento

Portland

em

concreto,

argamassa

e

pasta

Parte 1: Requisitos, é possível deduzir que se for considerada a soma dos valores
médios da faixa normativa de sílica e alumina, o resultado será 93,5%. Caso sejam
somados os valores mínimos se chegaria a 76%. A relação SiO2 / Al2O3 dos valores
médios é 1,40, resultante da divisão de 54,5 por 39,0.
O teor de Fe2O3 pode ser um limitante da utilização como MCS, pois a
metacaulinita com teores a partir de 4 a 5% tendem a possuir cor avermelhada o que
altera a tonalidade do cimento de cinza para marrom ou vermelho claro. Este aspecto
pode inviabilizar a comercialização para grande maioria das aplicações do cimento.
Alguns trabalhos têm sido desenvolvidos para criar atmosfera redutora no forno de
calcinação de argila, transformando o óxido férrico em metal ou óxido ferroso, com
decorrente mudança da sua tonalidade avermelhada para bege claro.
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Por outro lado, estudos desenvolvidos por GHORBEL, SAMET (2013),
demonstraram que adição de até 2,7% de Fe2O3 na metacaulinita aumenta a atividade
pozolânica da mesma.
Na Tabela 6 são compiladas da literatura as composições químicas de
metacaulinita, a primeira metacaulim comercial tipo HP da Metacaulim do Brasil, a
segunda extraída de Christófolli (2010) e os limites da norma brasileira que especifica
a sua composição química.
Tabela 6 - Composição química do metacaulim
Parâmetros
químicos e
físico-químicos

Valores típicos
MK Ultra HP

CHRISTÓFOLLI, Valores limites
(2010)
da NBR 15.894

SiO2

57%

59%

44% a 65%

Al2O3

34%

26%

32% a 46%

CaO + MgO

< 0,1%

0,30%

< 1,5%

SO3

< 0,1%

<0,1%

< 1%

Na2O
Eq. alcalino, em
Na2O

< 0,1%

0%

< 0,5%

< 1,5%

1%

< 1,5%

2%

2%

nd*

TiO2

1,50%

0,30%

nd*

Umidade

0,50%

ND

< 2%

3%

ND

< 4%

Fe2O3

Perda ao Fogo

ND = não determinado.
Fonte: Dados compilados pelo autor

Na tese de Danner (2013) foram contempladas algumas argilas cauliníticas do
continente europeu, especialmente em Portugal, cujas composições químicas dos
materiais calcinados estão apresentadas na Tabela 7.
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Tabela 7 - Composição química de argilas calcinadas, normalizadas para 100%

SiO2 (%)

61,7

Aldeia e
Irmão
64,5

Óxidos

AB1080

Argilas de Portugal
Argila
Kal-sorgila
Sorgila
67,6
62,3

Argila
Rascoia
57,0

Dinamarca
Sovind
Marl (*)
49,6 +- 0,8

Polônia
Gniew
58,3

Al2O3 (%)

30,5

28,7

26,2

19,8

20,4

18,1 +- 0,1

15,9

Fe2O3 (%)

3,5

3,1

1,9

7

10,1

10,6 +- 0,2

8,1

CaO (%)

0,1

0,1

0,1

3,2

1,1

14,1 +- 0,1

9,3

K2O (%)

3,3

2,6

3,3

3,1

5,1

2,4 +- 0,0

4,0

Na2O (%)

---

---

---

0,1

---

0,7 +- 0,1

0,2

MgO (%)

0,4

0,4

0,3

3,1

5,1

2,9 +- 0,0

3,2

P2O5 (%)

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2 +- 0,1

0,2

TiO2 (%)
SiO2 +
Al2O3 +
Fe2O3 (%)

0,4

0,5

0,5

1,1

0,9

1,0 +- 0,1

0,8

95,7

96,3

95,7

89,1

87,5

78,3

82,3

(*) composição média de 03 diferentes furos da mesma jazida (H2-H4)
Fonte: Danner (2013)

2.4

Processo de ativação térmica
O processo industrial mais utilizado para ativar argila com objetivo de produzir

MCS tem sido a aplicação de energia térmica por meio da calcinação. Por meio da
calcinação de argilas cauliníticas em determinadas temperaturas pode-se remover
completamente as hidroxilas e promover um desarranjo em sua estrutura cristalina.
Este método industrial possui duas vantagens conforme Danner (2013): reduz a
demanda de água devido à elevada superfície específica da matéria prima in natura
(vide Figura 12) e aumenta o teor de fase reativa. Durante a calcinação ocorrem
alguns fenômenos descritos a seguir:
a) Evaporação da água livre residual a temperaturas próximas até 100ºC;
b) Liberação da água adsorvida a temperatura até 200°C;
c) Desidroxilação da caulinita a temperaturas que podem variar conforme seu
grau de cristalinidade. Pelos testes industriais realizados, Danner (2013)
concluiu que temperatura ao redor de 700°C é suficiente para a completa
remoção das hidroxilas e, consequentemente, a completa transformação de
caulinita em metacaulinita.
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O objetivo da ativação térmica é amorfizar a estrutura cristalina, ou seja,
remover as hidroxilas (grupo OH-) que estão combinadas na estrutura da caulinita e,
por consequência, desordenar a estrutura do material, ou seja, quebrar as pontes de
hidrogênio entre os oxigênios da sílica e da alumina com o grupo OH-, desarranjar a
estrutura cristalina da folha octaédrica como um todo e consequentemente possibilitar
a reação da portlandita com o aluminosilicato amorfo.
De acordo com Souri et al. (2015), as temperaturas para desidroxilação podem
variar entre 530 °C a 630 °C em função do grau de cristalinidade da caulinita. Porém,
para maximizar as resistências do cimento pozolânico a temperatura de calcinação da
argila é usualmente ajustada entre 650 a 700°C. A amorfização da caulinita resultará
em um novo material, desordenado e metaestável, a metacaulinita.
Alguns trabalhos exploraram o efeito das temperaturas sobre a ativação térmica
das argilas cauliníticas. ALUJAS et al. (2015) estudaram exclusivamente argilas
cauliníticas de baixa pureza, ou seja, argilominerais com 40% de caulinita que foram
submetidas à temperatura entre 600 ºC a 1000 ºC. Neste estudo os autores
concluíram que em temperaturas acima de 900 ocorre a recristalização das fases
amorfas e entre 800 ºC e 900 ºC constatou-se a redução da área específica, devido à
sinterização dos argilominerais. Na Figura 12 é possível observar claramente a
redução da área superficial específica medida pelo método BET. Os autores
concluíram que a temperatura ótima para ativação térmica é 800 ºC.
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Figura 12 - Efeito da temperatura sobre a área específica e o diâmetro médio da
argila caulinítica

Fonte: Allujas et. al. (2015)

Tironi et al. (2013) também realizaram estudo similar, ativando termicamente
argilas de alta, média e baixa pureza em caulinita a 700ºC, onde todas amostras
sofreram alterações na sua estrutura, de cristalina para amorfa. Os autores embora
tenham realizado ensaios de difração por raios X não realizaram a quantificação das
fases. Entretanto, através dos ensaios de perda ao fogo da Tabela 8 é possível ter
noção do potencial de obtenção de metacaulinita a partir das amostras de argila
caulinítica seca:
Tabela 8 – Valores de perda ao fogo da caulinita

Amostra

Perda ao fogo a 1000ºC (%)

A1
A2
A3
A4
A5

13,30
12,15
9,65
7,77
3,44
Fonte: Tironi et al. (2011)
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Com a realização dos ensaios de difração de raios-X e espectroscopia de
ressonância magnética nuclear (RMN) do alumínio (técnica que permite distinguir
diferentes coordenações do átomo de

27Al)

é possível detectar com assertividade se

uma amostra de caulinita sofreu a amorfização pela ação da temperatura. Pela
difração, figura 13-a, é possível notar que os picos da

caulinita

(001)

desaparecem nas amostras calcinadas entre 600 e 800ºC. Por RMN, figura 13-b, o
espectrograma da caulinita não processada termicamente mostra o Al com a
coordenação VI, compatível com a sua estrutura octaédrica. À medida que ocorre a
calcinação, é notório o aumento do Al com a coordenação V e também menos
acentuadamente do IV, reforçando a teoria de que a ativação térmica transforma a
estrutura cristalina da caulinita em fases de baixa cristalinidade.
Figura 13-a - Difratograma de raios

Figura

X, na posição 001, 002 e 131 o pico

Magnética Nuclear, a orientação do

da

Al altera de VI para V.

caulinita

desaparece

com

o

tratamento térmico.

Fonte: Danner (2013)

13-b

-

Ressonância
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A influência da temperatura de calcinação sobre a amorfização da caulinita foi
abordada por Garcia (2013). Para uma argila caulinítica explorada comercialmente no
Brasil, verificou-se que a temperatura de calcinação laboratorial que produz maior
quantidade de amorfos (medidos a partir dos difratogramas da difração de raios-X) é
700 °C (Figura 14). A área de amorfos a 700 ºC é compatível com a metacaulinita
comercializada.
Figura 14 – Comparação da área de halos amorfos de diversas temperaturas de
calcinação de uma única amostra de argila caulinítica.

Fonte: Garcia (2013)

Como apresentado na Figura 1, fornos rotativos têm sido utilizados para
ativação térmica industrial de argilas. Estes podem ter comprimento em torno de 60 a
80 m com 3 a 4 m de diâmetro, têm inclinação de 3 a 4% e operam com rotação em
torno de 3 rpm. O tempo de residência pode variar entre 40 a 60 min. Como o
queimador fica instalado na saída do forno, as temperaturas de entrada do material
são menores, podendo ser de ambiente a 80ºC, caso este tenha passado por uma
secagem prévia. A temperatura do material aumenta à medida que se movimenta em
função da rotação do forno, em direção ao maçarico. Ou seja, a argila ficaria
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submetida à temperatura de ativação (700 °C a 800 °C) por cerca de 10 a 15 min, na
região do forno próximo à chama. A Figura 15 ilustra um forno rotativo de argila.
Figura 15 – Forno rotativo da Saint Gobain Weber, Hinge, Dinamarca utilizado por Danner
(2013) para produção piloto de argila calcinada.

Fonte: Danner (2013)

Nos últimos anos, fornos verticais (flash calcinator) começaram a ser
considerados como alternativa aos fornos rotativos para calcinação de argila. Teklay,
Yin, Rosendahl (2014) realizaram calcinações de argilas cauliníticas em escala piloto
para avaliar a influência de diversos parâmetros como temperatura de calcinação,
tempo de residência no forno, dimensão das partículas sobre o grau de conversão de
caulinita para metacaulinita e estabeleceram um modelo matemático para definir
correlação entre a taxa de conversão e as variáveis de interesse. Concluíram que uma
argila caulinítica com diâmetro médio de 13,7 m, calcinada a 927°C e com tempo de
residência igual a 0,5 s resultaria na máxima taxa de amorfização para o dado forno
vertical estudado.
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Na Figura 16 apresenta-se um layout de como seria um sistema de calcinação
vertical idealizado pela FLSmidth. Este é constituído de diversos ciclones, os primeiros
para pré-aquecimento (ciclones cores laranja), uma câmara de combustão (vermelho)
e na última etapa uma bateria de ciclones para resfriamento da argila (azul).
Figura 16 – Forno tipo flash da FLSmidth para calcinação de argila.

Fonte: FLSmidth (2017)
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2.5

Processo de ativação mecanoquímica
De acordo com Souri et al. (2015), ao contrário da ativação térmica da caulinita,

existem poucos trabalhos realizados relativos à ativação mecanoquímica deste
mineral para produção de MCS. Poucos casos industriais foram relatados, tal como
estudos realizados por Justnes, Elfgren e Ronin (2004) para melhoria da reatividade
de cinzas volantes através da utilização de múltiplas moagens de energia intensiva.
Trabalhos recentes têm demonstrado que a ativação mecanoquímica da
caulinita como processo tecnológico para produzir materiais pozolânicos é possível
em escala laboratorial. Souri et al. (2015) ativaram duas amostras de argilas
cauliníticas de alta e baixa concentração de caulinita pelos processos ativação térmica
e mecanoquímica. No estudo foi utilizado um moinho planetário de 450 rpm, bolas de
10 mm à base de zircônia e relação, em massa, bolas / caulinita de 25. Ensaios como
DRX, RMN e FTIR dentre outros foram realizados para comparar as mudanças
induzidas sobre a estrutura cristalina por ambos os processos.
Pelo difratograma abaixo é possível comprovar a amorfização da caulinita, pois
se constata que a partir de T = 3 horas os picos indicativos da caulinita nas posições
0,01, 0,02, 131 desaparecem por completo, comprovando que a ativação
mecanoquímica foi capaz de amorfizar as argilas. Foi detectada a presença de quartzo
(Q) cuja intensidade permanece inalterada.
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Figura 17: Caulinita (K) de origem iraniana (IR) ativada por energia térmica (T) e por ação
mecanoquímica (M) em diversos tempos de moagem.

Fonte: Souri et al. (2015)

Nas micrografias por microscópio eletrônico de varredura (Figura 18) é possível
observar a diferença na morfologia da argila calcinada em relação à argila ativada pelo
processo mecanoquímico. Nesta última, as partículas de caulinita são cominuídas, ou
seja, ocorre uma redução da dimensão média das partículas num primeiro momento.
Quando a caulinita sofreu a máxima redução granulométrica, toda a energia mecânica
da moagem passa a trabalhar majoritariamente para delaminação, quando se dá a
remoção das hidroxilas, por esta ter uma energia de ligação com os silicatos menor
do que a ligação Si-O e Al-O. Este processo resulta também em aglomeração de
partículas, devido ao fenômeno de “solda a frio”, figuras 18 c e d.
Com relação à argila ativada por energia térmica (Figura 18 b), não ocorre
alteração significativa na morfologia, a borda da caulinita calcinada tende a perder seu
contorno, ou seja, ao invés de manter o formato hexagonal as bordas ficam mais
arredondadas e é possível notar a aglomeração de lâminas menores e formato
irregulares.
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Figura 18 - (a) Argila in natura; (b) argila calcinada; (c) e (d) argila ativada por moagem.

Fonte: Souri et. al. (2015)

Hamazoui et. al. (2015) também constataram que a ativação por moagem de
bolas de alta energia pode substituir o processo de ativação térmica para transformar
uma caulinita comercial em metacaulinita. Neste estudo foi utilizado um moinho
planetário com relação mássica de carga de bolas / material igual a 3,1, empregandose bolas de aço de 30 mm, rotação 800 rpm e tempos de moagem de 1, 3 e 9 h.
Através do espectrograma de infravermelho (vide Figura 19 e 20) é possível verificar
que a ativação mecanoquímica altera significativamente a estrutura cristalina da
caulinita.
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Figura 19 - Espectrogramas de infravermelho de caulinita submetida à ativação
mecanoquímica em diferentes tempos de moagem. Destaque: a partir de
1 hora de moagem ocorrência de atenuação do sinal, na faixa do
comprimento de onda de 3500 a 3750 cm-1.

Fonte: Hamazoui et. al. (2015)
Figura 20 - Detalhe da Figura 19, amplificação do gráfico nos comprimentos de ondas de
interesse.

Fonte: Hamazoui et. al. (2015)
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As figuras 19 e 20 apresentam claramente as modificações ocorridas na
estrutura cristalina da caulinita na ativação mecanoquímica. À direita foram
identificados três picos associados às hidroxilas. Conforme Hamazoui et. al. (2015) as
bandas 3690 cm-1 e 3650 cm-1 são devidas a hidroxilas externas e a banda a 3620 cm1é

a vibração de onda relativa à hidroxila interna. Mais exatamente, as duas primeiras

são hidroxilas basais. Após uma hora de moagem é possível observar a existência do
grupo OH- residual, porém com tempo de moagem de 3 horas os picos relativos às
hidroxilas desaparecem por completo, ou seja, evidencia da desidroxilação total da
caulinita.
Na faixa entre 1200 cm-1 a 3400 cm-1 não há sinais de presença de carbonatos
que tipicamente absorvem ondas em torno de 1400. Também não há sinal em torno
de 3400 cm-1 e 1625 cm-1, relativo à presença de grupo hidroxila adsorvido na argila
caulinítica. Estes picos ocorrem quando a amostra não foi seca completamente
sinalizando a presença de água livre adsorvida no material consoante Hamazoui et.
al. (2015) apud MILLER, OULTRON (1970). Estudos anteriores demonstram que
caulinitas processadas sejam pelo processo térmico ou mecanoquímico podem
adsorver umidade, portanto haveria uma absorção na faixa de na faixa de 3400 cm-1
devido ao OH-1.
Foi verificada a presença de quartzo por meio das absorções verificadas a 791
cm-1, 780 cm-1, 750 cm-1 e 688 cm-1 e constata-se uma tendência de aumento da
intensidade do sinal, o que foi percebido também da difração de raios X das amostras.
Este fenômeno pode ser explicado pela dissolução do quartzo na matriz amorfa.
Vizcayno et al. (2010) utilizaram um moinho de anéis da marca Herzog HSM
100 para amorfizar três amostras, vide Tabela 9, com alto, médio e baixo teor de
caulinita, e tempos de moagem de 15 a 120 minutos. Não foi descrito pelos autores
dados sobre a relação, em massa, dos elementos de moagem (conjunto anéis e
cilindro) e a massa de material. Pelo catálogo de um moinho de anéis Herzog, o peso
do conjunto anéis e cilindro é equivalente a 7 kg e a massa habitual inserida no referido
moinho é de 20 gramas. Portanto, pode foi considerado que a ordem de grandeza da
relação utilizada neste trabalho foi aproximadamente de 350, significativamente maior
do que o dos trabalhos anteriores.
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Tabela 9 - Composição mineralógica (%) das três amostras de materiais pozolânicos
(*)

Amostra
KN
KV2
KVLA

Caulinita Quartzo
48
48
28
53
81
8

Feldspato
--6
3

Mica
4
13
8

Fonte: Vizcayno et al., 2010.
(*) KN e KV2 são de origem natural e KVLA obtida após processamento de separação industrial.

Pelos resultados obtidos por difração de raios X, espectroscopia de
infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), análise termogravimétrica e
ensaio de atividade pozolânica com cimento, constatou-se que a amorfização dos
materiais pelo processo da ativação mecanoquímica é possível, inclusive para
amostra KV2 que possui apenas 28% de caulinita.
Apesar de não contribuir para consumir portlandita nas reações de hidratação,
a presença de quartzo nas amostras KN e KV2 contribuiu para a reação de
desidroxilação das hidroxilas combinadas às aluminas, portanto, o quartzo atuou
como micro corpos moedores. Este fenômeno havia sido constado anteriormente por
Makó et. al. (2001).
Vizcayno et al. (2010) realizaram ensaio de termogravimetria (TG) /
termogravimetria diferencial (DTG) cujos resultados estão representados nas figuras
18 a, b, c. A amostra KVLA, na faixa entre 400 a 600ºC, apresenta um evento térmico
maior e mais acentuado, indicação que houve maior perda de massa por
desidroxilação, o que é coerente com o maior teor de caulinita na amostra (81%). Ao
contrário, a amostra KV2 possui vale menor na mesma faixa de temperatura,
condizente com a menor concentração de caulinita (28%). Entretanto, as amostras
que têm maior concentração de quartzo KN (48%) e KV2 (53%) removeram as
hidroxilas em tempos menores de moagem (60 minutos) em comparação à ativação
mecanoquímica da amostra KVLA (120 minutos). Nesta última a concentração de
quartzo é 8%.
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Figura 21-a - Resultados de análise termogravimetria diferencial de caulinita KN
submetida à ativação mecanoquímica em diferentes tempos de moagem. Destaque:
com tempo de moagem 60 minutos a hidroxila é removida, o vale observado na
amostra in natura desaparece completamente.

Fonte: Vizcayno et al. (2010)
Figura 21-b - Resultados de análise termogravimetria diferencial de caulinita KV2
submetida à ativação mecanoquímica em diferentes tempos de moagem. Destaque:
comportamento similar à figura anterior. Em todas as amostras ocorre um pico
próximo a 992ºC, relativo à formação de mulita ou espinélio.

Fonte: Vizcayno et al. (2010)
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Figura 21-c - Resultados de análise termogravimetria diferencial de caulinita KVLA
submetida à ativação mecanoquímica em diferentes tempos de moagem.
Destaque: a hidroxila é removida com tempo de moagem
igual a 120 minutos (VIZCAYNO et al., 2010).

Fonte: Vizcayno et al. (2010)

Mitrovic e Zdujic (2014) realizaram estudos para ativação mecanoquímica de
argilas cauliníticas da Sérvia em moinhos de bolas horizontal de circuito fechado em
escala laboratorial. O diâmetro dos corpos moedores utilizado era de 60 a 20 mm com
massa total igual a 50,9 kg. Para cada batelada de moagem, 5 kg de argila seca eram
alimentadas ao moinho, perfazendo a relação carga de bolas / argila de 10,2. Os
tempos de moagem escolhidos foram 10, 30, 60, 120, 600 e 1200 minutos.
Ensaios de difração de raios X, infravermelho por transformada de Fourier
(FTIR), termogravimetria e análise termo diferencial comprovaram que é possível
amorfizar a caulinita a partir de 240 minutos de moagem. Experimentos de atividade
pozolânica foram realizados conforme a norma SRPS B.C1.018 (2001) e a
determinação da resistência à compressão pela norma EN 196-1, com argamassa
preparada com cal hidratada, caulim moído, areia padrão e água na proporção de
1:2:9:2, em massa.
Na figura 22 pode-se observar a evolução do índice de atividade pozolânica
com cal aos sete dias. Pode-se observar que até 600 minutos há um incremento
significativo do índice em função do tempo de moagem chegando a 11,7 MPa de
resistência à compressão para 600 minutos. Para efeito de comparação, Mitrovic e
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Zdujic (2014) apud SINGH e GARG (2006) obtiveram resistências entre 10,5 a 11,5
através de calcinação (600 ºC a 800ºC) de 04 argilas oriundas da Índia.
Figura 22 - Resultados de atividade pozolânica com cal dos materiais ativados pelo
processo mecanoquímico em função do tempo de moagem

Fonte: Mitrovic e Zdujic (2014)

Finalmente, Souri et al. (2015) e Vizcayno et al. (2010) obtiveram resultados de
resistência à compressão similares aos do cimento de referência, ao substituir 10% e
20% em massa, respectivamente, do cimento por caulinita ativada pelo processo
mecanoquímico. As figuras 23 e 24 ilustram os dados obtidos nestes estudos.
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Figura 23 - Resultados comparativos de resistência à compressão - cimento de
referência (OPC) com a substituição por 10% por materiais ativados
pelo processo térmico (T) e mecanoquímico (M).

Fonte: Souri et al. (2015)
Legenda: IR_T: argila de origem iraniana calcinada, CZ_T: argila de origem checoslovaca
calcinada, M_5h: argila moída por 5 horas, M_7h: argila moída por 7 horas, MKB: metacaulim
comercial e filler (quartzo).
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Figura 24 - Resultados comparativos de Índice de atividade pozolânica de cimento
com a substituição em 20% por material ativado em relação ao cimento.

Fonte: Vizcayno et al. (2010).
Legenda: KVLA, KN, KV2 argilas com alto, médio e baixo teor de caulinita, respectivamente;
T – Argila ativada por calcinação; KVLA-0, KN-0, KV2-0 são argilas in natura e -60 é o
tempo de moagem em minutos; linha tracejada é valor mínimo do índice de atividade
pozolânica de acordo com ASTM C311-07.
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3 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL
Este projeto tem como objetivo avaliar o comportamento de cimento contendo
35% de argilas ativadas pelos processos mecanoquímico e térmico quanto à sua
hidratação e o seu comportamento reológico em pasta, em níveis de adições
superiores aos trabalhos anteriores. Portanto, a primeira etapa do planejamento
experimental será a avaliação da composição mineralógica e o nível de
pozolanicidade, através dos ensaios de difração de raios X e Chapelle modificado,
dentre outros, de acordo com a figura 32.
O moinho a ser utilizado, devido à elevada quantidade de amostra necessária
para executar todo o programa experimental será o de anéis. Entretanto, a título de
comparação dos produtos de ativação mecanoquímica utilizando moinho planetário e
de anéis, foi contemplado no programa experimental moagem e caracterização de
material ativados em ambos os tipos de moinhos. As argilas utilizadas serão:


Referência 1: argila caulinítica padrão NP (*).



Referência 2: idem, SFC.



Argila 1: argila caulinítica in natura amostrada em território brasileiro.



Argila 2: idem, outra localidade do território brasileiro.

(*) material cedido pela empresa Imerys.

Não serão realizadas moagens com moinho de bolas horizontal tubular devido
ao longo tempo necessário para ativação mecanoquímica, conforme demonstrado por
Mitrovic e Zdujic (2014). Apesar de ser um equipamento largamente utilizado na
indústria do cimento, a utilização deste tipo de equipamento requer otimizações tal
como realizado por Miyazaki et. al. (2000) para redução do tempo de moagem.
Nos próximos tópicos, serão apresentados a lista de ensaios de caracterização e
o fluxo de materiais e os respectivos ensaios a serem realizados.

49

3.1

Breve descrição dos ensaios de caracterização a serem realizados

3.1.1 Difratometria de raios X
É um ensaio para determinação das fases cristalinas, em que a amostra é
submetida a um feixe monocromático de ondas de raios-X que, ao se colidirem com
os átomos (representados pelas esferas vermelhas e pretas nas figuras 25 e 26
respectivamente) da estrutura cristalina, podem refletir comprimentos de onda com
características específicas de cada fase mineralógica presente no material.
Figura 25 - Exemplo de uma estrutura cristalina cúbica de face centrada.

Fonte: UFRGS (2017)
Figura 26 - Ilustração do efeito da incidência de um feixe de raios X e a reflexão
decorrente, de acordo com a lei de Bragg.

Fonte: UFRGS (2017)

Na figura 26, apresenta-se uma estrutura cristalina com distância interplanar d
e ângulo de incidência do feixe de raios-X . A difração ocorrerá quando “os feixes
refletidos por dois planos subsequentes apresentarão o fenômeno da difração. Isto é,
se a diferença entre seus caminhos óticos for um número inteiro de comprimentos de

50

onda, haverá superposição construtiva (um feixe de raios-X será observado); caso
contrário, haverá superposição destrutiva, ou seja, não se observará qualquer sinal
de raios-X.” (UFRGS, 2017).
Com isto chegou-se à lei de Bragg, expresso na equação abaixo, onde:
2dsen =n
d = Distância interplanar;
Comprimento de onda da radiação utilizada;
Ângulo de incidência do feixe;
n = Ordem de difração.
Para interpretação os resultados do ensaio são comparados os valores de “d”
com os dados de referência do catálogo mundial de padrões de difratometria do ICDD
(International Center for Diffraction Data), antigo JCPDS (Joint Comittee of Powder
Diffraction Standards) (GOBBO, 2009).
A determinação das fases mineralógicas foi realizada pelo Laboratório de
Materiais de Construção Civil (LMCC) do IPT empregando-se um difratômetro da
marca RIGAKU modelo WINDMAX 1000.
3.1.2 FRX – Fluorescência de raios X
Trata-se de um método analítico para determinar a composição química do
material analisado. O princípio deste ensaio está no fato de que elementos químicos
emitem radiações típicas quando submetidos a uma excitação apropriada. A emissão
característica é induzida a partir de radiações de alta energia de um tubo gerador de
raios-X (OLIVEIRA, 2011).
Quando um átomo recebe a descarga de um raio X, um elétron é removido de
uma camada de menor energia, portanto, momentaneamente permanece com um
elétron a menos na sua camada. Entretanto, um elétron de uma camada de maior
energia completa o número de elétrons e neste ato libera energia na forma de um
fóton de raios X (fluorescência), conforme Figura 27.
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Figura 27 - Ilustração da excitação de um átomo de uma camada de energia inferior
(K) e a liberação do fóton.

Fonte: Manual ARL 9900 Intellipower Series, Nº AA83654-02, Thermo Fisher
Scientific, 2007 apud OLIVEIRA, 2011.

A energia liberada pelo átomo apresenta as características de comprimento de
onda dos elementos presentes na amostra. O feixe refletido é guiado em um sistema
chamado dispersivo, produzindo espectros de linhas que estão diretamente
relacionados com a concentração dos elementos químicos presentes na amostra
(OLIVEIRA, 2011).
Estas caracterizações foram executadas pelo LMCC do IPT, utilizando-se
equipamento da marca PANALYTICAL modelo MINIPAL CEMENT.

3.1.3 TG/DTG – Análise termogravimétrica e termogravimetria diferencial
A termogravimetria permite quantificar de forma contínua a perda e/ou ganho
de massa, em função da elevação da temperatura da amostra. Neste ensaio, uma
amostra é submetida a aquecimento em atmosfera controlada podendo ser em
condição ambiente ou em ambiente inerte, por exemplo, empregando-se nitrogênio
como gás de arraste do sistema.
A taxa de aquecimento também é controlada, portanto, quando ocorre algum
fenômeno físico-químico relacionado à perda e/ou ganho de massa da amostra, por
exemplo, evaporação da água livre e cristalizada, combustão, desidroxilação e
oxidação, a balança irá registrar as temperaturas nas quais ocorreram o fenômeno.
Estas determinações foram realizadas pelo CT Nano (Centro de Tecnologia em
Nanotubos de Carbono) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) utilizandose equipamento da marca Perkin Elmer e modelo STA (Simultaneous Thermal
Analyzes) 8000
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3.1.4 Distribuição granulométrica de partículas por difração a laser
A determinação da distribuição granulométrica, partcile size distribution (PSD),
a laser é um método analítico onde partículas sólidas dispersas passam por um feixe
de laser e a variação do ângulo de dispersão da luz (scattering angle) e a sua
intensidade são medidas para estimar o diâmetro da partícula, conforme figura 28.
Figura 28 - Ilustração da incidência do z’ laser sobre a partícula, a dispersão da luz e a
respectivo ângulo de dispersão.

Fonte: Shimadzu (2017).

Quanto maior o tamanho do grão, menor será o ângulo de dispersão e viceversa. Para calcular o diâmetro da partícula, assume-se que o grão tem formato
esférico, ou seja, a partir do volume calculado da partícula é possível determinar o seu
raio equivalente a uma esfera.
A distribuição granulométrica de todos os materiais foi determinada pelo LMCC
do IPT com equipamento da marca MALVERN modelo MASTERSIZE 3000.

3.1.5 Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (Fourier
Transformed Infrared Espectroscopy – FTIR)
A espectroscopia de infravermelho avalia a interação do material com a
radiação eletromagnética, sendo um dos seus principais objetivos o estudo dos níveis
de energia de átomos ou moléculas.
De acordo com Oliveira (2011), de modo geral, as transições eletrônicas são
situadas na região do ultravioleta ou visível, as vibracionais na região do infravermelho
e as rotacionais na região de micro-ondas e, em casos particulares, também na região
do infravermelho longínquo.
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A radiação no infravermelho será absorvida pelo conjunto de átomos somente
quando ocorrer uma variação no momento de dipolo elétrico da molécula em função
de seu movimento rotacional ou de vibração. Conforme Oliveira (2011), somente
nessas condições o campo elétrico da radiação incidente irá interagir com a molécula,
originando os espectros. Caso contrário, o espectro de absorção no infravermelho
será gerado quando a radiação eletromagnética incidente possui frequência igual a
uma transição entre dois níveis de vibração.
Do ponto de vista de aplicação prática, o espectro no infravermelho de uma
espécie química é considerado uma de suas características físico-químicas mais
peculiares com extensa aplicação na identificação dos compostos (OLIVEIRA, 2011).
No caso da espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier
(FTIR), o processo analítico está baseado no interferômetro de Michelson (figura 29).
Figura 29 - Ilustração do funcionamento esquemático do interferômetro de Michelson,
base da espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR).

Fonte: Oliveira (2011)

O sistema é constituído por espelhos fixo e móvel, "beamsplitter" (divisor de
feixe) e detector. O princípio analítico é a divisão da radiação de uma fonte
monocromática

hipotética

pelo

"beamsplitter"

em

dois

feixes

cada

uma

correspondendo a 50% do original. Uma delas (A) segue em direção ao espelho fixo,
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é refletido de volta ao "beamsplitter", parte do feixe retorna à fonte e outra segue ao
detector.
A outra metade (B) segue em direção ao espelho móvel, que também reflete
parte de volta à fonte e outra ao detector. O pico e o vale do interferograma são
gerados em função da posição do espelho móvel. Se esta é tal que reflete o feixe em
fase com o feixe A, então ambas geram uma interferência construtiva gerando o pico.
Se há uma defasagem tal que os feixes A e B se anulam, dão origem ao vale no
interferograma.
Os interferogramas dos materiais foram obtidos pelo CT Nano (Centro de
Tecnologia em Nanotubos de Carbono) da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). Para esta determinação utilizou-se equipamento da marca Perkin Elmer,
modelo 1760-X FTIR.
3.1.6 Área superficial específica pelo método de BET (Brunauer, Emmett e
Teller)
O método de BET (Brunauer, Emmett e Teller) utiliza um gás inerte, geralmente
nitrogênio, para que o mesmo seja adsorvido - pelas forças de Van der Waals - sobre
toda a superfície externa/interna, reentrâncias, poros interconectados e abertos de um
conjunto de partículas. Assim, este gás é mantido a 77K, que é a sua temperatura de
volatilização.
Para calcular a superfície específica é traçada a isoterma de adsorção ou
isoterma de BET, o que é adequado para grande maioria dos materiais. Para o referido
cálculo assume-se que se formam multicamadas de gás adsorvente (N2), porém sem
interação entre elas. Entretanto, o cálculo é válido para a parte da isoterma entre P/P0=
0,05 e 0,3, onde P é a pressão de equilíbrio do nitrogênio e P0 é a pressão de vapor
do gás na temperatura da isoterma. Ou seja, a equação de BET é aplicável para
pressões medianas, nem altas ou baixas.
Esta característica física foi determinada pelo Laboratório de Microestrutura e
Eco eficiência da Escola Politécnica (POLI) da Universidade de São Paulo (USP).

3.1.7 Método Blaine – área superficial específica relativa
O ensaio é comparativo, ou seja, o fator k do permeabilímetro é determinado
através de um cimento padrão cuja área superficial é conhecida. A amostra de cimento
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é compactada por um procedimento padronizado para que tenha porosidade igual a
0,50.
O princípio do método é medir o tempo de escoamento do ar através do cimento
compactado com porosidade acima mencionada. Por teoria quanto maior a superfície
específica do material, maior será o tempo de passagem do ar entre as partículas de
cimento. Este método é relativamente simples e não requer equipamento de alto nível
de complexidade, entretanto a incerteza do ensaio é relativamente alta, pois o ar não
passará pelos poros, reentrâncias e superfície interna da amostra, o que subestima o
seu resultado (figura 30).
Figura 30 - Ilustração de uma cenosfera de cinza volante. Destaque: pelo método Blaine, a
área superficial das partículas de cinza volante no interior do grão maior do material não
será contabilizada por este método.

Fonte: ZKG INTERNATIONAL (2014)
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3.1.8 Chapelle modificado
É um método de ensaio acelerado, preconizado pela norma NBR 15895:2010,
para determinar de forma direta a quantidade de hidróxido de cálcio fixado por uma
pozolana com a finalidade de inferir a sua atividade pozolânica. Para a execução do
ensaio prepara-se uma suspensão aquosa com 1g pozolana e 2g de CaO que é
mantida por 90+-5ºC durante 16+-2 horas. O método permite, em seguida, quantificar
o teor de CaO consumido ou fixado pela pozolana. O resultado é expresso em mg
Ca(OH)2 por grama de pozolana.
Para preparação do material para o ensaio, os limites de finura para argila
calcinada são no máximo de 20% retido na peneira de 45 m para argilas calcinadas
e para os demais materiais pozolânicos no máximo 12%.
O consumo de hidróxido de cálcio dos materiais deste projeto foi obtido pelo
LMCC do IPT.

3.1.9 Calorimetria de condução isotérmica
A técnica permite quantificar o calor liberado pelo cimento à medida que a sua
hidratação ocorre, sendo essencial para entender as complexas reações que ocorrem
com as diversas fases minerais do clínquer (alita, aluminatos e belita), sulfatos
alcalinos, gipsita e MCSs com a água. Através de um método relativamente simples e
eficaz é possível avaliar a cinética das reações de hidratação de um material
cimentício.
O calorímetro de condução isotérmica é o equipamento empregado onde a
pasta de cimento estudado é inserida em um sistema isolado, portanto, a pasta não
troca calor com o meio externo. Ou seja, toda a energia liberada pela reação de
hidratação gera um fluxo de calor que é medido continuamente por um sensor e este
conectado a um sistema de aquisição de dados.
O ensaio permite detalhar o comportamento do cimento quanto à duração de
cada uma das fases da hidratação e o tempo envolvido nos fenômenos que ocorrem
durante as primeiras horas da hidratação. Tipicamente, a hidratação do cimento pode
ser dividida em cinco etapas ou estágios, ou seja, período de pré-indução (1), indução
(2), aceleração (3), desaceleração (4) e estabilização (5) (SCRIVENER, NONAT,
2011). Na figura 31 tem-se uma representação gráfica das etapas de hidratação
gerada pelo calorímetro. O equipamento utilizado é da marca TAMAIR.
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Figura 31 - Curva de liberação de calor de um cimento ao longo do tempo de hidratação.

Fonte: Scrivener, Nonat (2011)

As curvas de calor de hidratação foram obtidas pelo LMCC do IPT.
3.1.10 Reometria rotacional
Cimentos que possuem alta dosagem de metacaulinita demandam maior
quantidade de água quando se produz a argamassa e o concreto. Portanto, a
compreensão do impacto da substituição de cimento por caulim ativado é um aspecto
essencial deste projeto. Este aspecto será avaliado pela técnica da reometria
rotacional.
Os reômetros fornecem informações exatas sobre a trabalhabilidade, fluidez,
consistência das pastas até os concretos, ao contrário dos ensaios empíricos como
abatimento de tronco de cone (slump test), cone de Kantro (mini slump) e mesa de
consistência. Portanto, o melhor método para avaliar as propriedades reológicas dos
cimentos nos seus diversos tipos de aplicações é a técnica da reometria (PILEGGI e
PANDOLFELLI, 2003).
Os parâmetros que este método fornece são: curva de tensão de cisalhamento
e viscosidade vs taxa de cisalhamento de cada etapa, tensão de escoamento,
viscosidade aparente, viscosidade plástica, área de histerese.
Este método analítico foi realizado no Laboratório de Ensaios Físicos da Grace
Construction Products, utilizando um reômetro da marca Anton-Paar e modelo
MCR302.
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3.2

Caracterizações preliminares
Trata-se da etapa inicial do plano experimental para caracterizar os materiais tal

qual, ou seja, sem processamento térmico ou mecanoquímico que poderão ser
utilizados ao longo do projeto (figura 32). Nesta etapa 04 materiais serão
caracterizados: caulim NP, caulim SFC, argila e filito. As duas primeiras contem
predominantemente caulinita. A argila e filito foram coletadas no entorno de fábricas
da InterCement.
Argila e filito foram secas por 72 horas a 80ºC, posteriormente homogeneizados.
Para determinar o consumo de cal pelo método Chapelle modificado, tais amostras
foram moídas até 20% retido na peneira malha 325 mesh, de acordo com a norma
ABNT 325.
Figura 32 - Fluxograma de atividades para caracterização preliminar

Caulim padrão
NP e SFC– N (tal qual)
50 g / padrão
Moagem (até 20% retido
em 44 micra ou #325) ,
SE NECESSÁRIO

100 g / amostra
Secagem a 80ºC, mínimo 3
horas

Moagem (até 20% retido
em 44 micra ou #325)

Caracterização
FRX, DRX,
Chapelle

Argila e Filito

TG/DTG,
Caracterização
FRX, DRX,
Chapelle

TG/DTG,

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados (vide detalhes no capítulo 5) demonstraram que o Filito não
apresenta caulinita em sua composição, a argila comercial in natura possui elevado
potencial de atividade pozolânica determinada pelo método Chapelle (1208 mg
Ca(OH)2 / g amostra, os caulins padrão apresentaram respectivamente 137 e 384 de
consumo de cal.
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Portanto, optou-se em trabalhar apenas com o caulim NP por este ter
apresentado ser mais cristalino e ter menos consumo de cal. Quanto menor o
resultado de Chapelle, subentende-se que maior seria a dificuldade para ativá-lo pelo
processo mecanoquímico, deste modo seria possível avaliar o processo de ativação
mecanoquímica de um ponto de partida mais restritivo para obtenção de metacaulim.

3.3 Comparação dos produtos de ativação mecanoquímica em função do tipo de
moinho
Nesta etapa, o caulim NP e mistura de 60% em massa de caulim NP com 40%
de quartzo foram moídos durante 15 minutos no moinho planetário de alta energia
marca SPEX e modelo 8000M Mixer/Mill e no moinho de anéis marca Herzog. Este
tempo foi definido mediante consultas aos trabalhos experimentais de Vizcayno et. al.
(2010) e foi escolhido o menor tempo a partir do qual a ativação mecanoquímica
começa a modificar a estrutura cristalina da matéria prima.
O quartzo utilizado foi a fração fina da produção de areia padrão para preparação
de argamassa de cimento para moldagem de corpos de prova. A incorporação de
quartzo tem como objetivo verificar a ação deste como microcorpo moedor, portanto
verificar a sua contribuição para amorfizar a caulinita quando moído junto com a caulim
NP.
Com exceção do moinho de alta energia, em todas as moagens realizadas no
moinho de anéis foram adicionadas 02 gotas de trietalonamina ao material a ser
moído, para minimizar a formação de grumos e aglomerados de matéria nos
elementos de moagem. A justificativa para adotar este procedimento foi a de eliminar
ou minimizar o efeito da aglomeração para realização dos demais trabalhos
experimentais consoante com as boas práticas laboratoriais, por exemplo, para
produção de pastas homogêneas.
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Figura 33 - Fluxograma de ensaios exploratórios - Comparação do tipo de moinho e
a ativação mecanoquímica resultante

400 g

400 g

Caulim NP e
Caulim NP + 40% Q
Moagem até 100%
passante em 1 mm
ou #18
(SE NECESSÁRIO)

200 g

200 g

Ativação
Mecanoquímica
Moinho anéis
Moagem t=15 min

Ativação
Mecanoquímica
Moinho alta energia
Moagem t=15 min
100 g

100 g
BET, TG/DTG, PSD,
Chapelle

BET, TG/DTG, PSD,
Chapelle

Fonte: Elaborado pelo autor

3.4

Determinação da granulometria do quartzo moído com caulinita e o índice
Chapelle.
Quando se moem simultaneamente materiais com índice de moabilidades

distintas, a de menor índice, mais fácil de cominuir, terá sua granulometria reduzida
com maior intensidade do que o material de maior índice de moabilidade. O objetivo
desta etapa experimental é caracterizar a distribuição granulométrica a laser do
quartzo moído simultaneamente com Carbonato de Cálcio e a sua reatividade com
cal.
Dada a dificuldade de separar caulim com quartzo moídos, foi substituído o
primeiro por Carbonato de Cálcio, uma vez que este pode ser dissolvido com ácido
clorídrico enquanto que o quartzo, a princípio, permanece inerte. A seguir foi
compilado os índices de moabilidade bond de argila, calcário e da areia para comparálos:
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Tabela 10 - Índice de moabilidade Bond dos materiais estudados

Amostra
Argila
Calcário
Quartzo

Wi (kwh/t)
10,8
9,9
14,4

Fonte: https://www.911metallurgist.com/blog/table-of-bond-work-index-byminerals

Como a argila e calcário têm índices semelhantes, a substituição de caulim por
carbonato não deve alterar significativamente o perfil da curva granulométrica do
quartzo quando moídos com o carbonato em comparação a argila. Na figura 34 está
representado o fluxograma de atividades para separação do quartzo moído, resultante
da moagem em conjunto com o carbonato. A sequência de atividades foi planejada
para compreender: se a contribuição do quartzo seria como agente nucleador durante
a hidratação da pasta, se o quartzo atuaria apenas como diluente dos materiais
reativos e se o mesmo seria amorfizado durante a moagem de modo a poder
apresentar potencial de consumo de cal também.
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Figura 34 - Fluxograma de atividades para definição da granulometria do quartzo
moído e o índice Chapelle

CaCO3 P.A.
Moagem até 20% retido
em 44 micra ou #325.
(se necessário)

t1 = 15 min
t2 = 30 min
t3 = 60 min
t4 = 120 min

300 g

Caracterização
PSD
(distribuição
granulométrica a laser)

Ativação Mecanoquímica

Mistura
60% CaCO3 +
40% Quartzo

60% CaCO3 + 40% Quartzo
Moagem t1, t2, t3,t4
100 g /
tempo

60Ca40QMCQ

200 g

Quartzo

Q

200 g

Ataque ácido para separação do
quartzo contido no 60Ca40Q-MCQ.

20 g / tempo

80 g

Secagem do quartzo.

80 g

200 g
50 g

250 g

Caracterização
PSD, Chapelle.

PSD, Chapelle

50 g
Reserva

Fonte: Elaborado pelo autor

3.5

Caracterização dos caulins ativados pelo processo mecanoquímico e térmico
Na figura 35 estão detalhadas as formulações dos cimentos experimentais, em

que serão utilizados o percentual de substituição igual a 35% de cimento por caulim e
por outros materiais e os respectivos ensaios em pasta. Estão apresentados também
as caracterizações a serem realizadas nos caulins ativados pelo processo térmico e
mecanoquímico.
No cenário geral do estudo em pasta serão empregados: cimento de referência,
cimento com 35% de quartzo moído, caulim como recebido ou argila in natura moída,
uma argila caulinítica ativada por processo térmico e seis argilas cauliníticas ativadas
pelo processo mecanoquímico, três delas moídas somente com caulim e mais três
moídas misturadas com quartzo.
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A seguir tem-se a lista do significado das legendas utilizadas nas figuras 32 a
35:


C-NP: caulim padrão tipo NP, como recebido



C-AT: caulim ativado pelo processo térmico



C-MCQ: caulim ativado pelo processo mecanoquímico



C-MCQ-40Q: caulim ativado pelo processo mecanoquímico, com substituição
de 40% da massa de caulim por quartzo.



Q – quartzo in natura.



CP V ARI- cimento tipo V, de alta resistência inicial.



TG/DTG: análise termogravimétrica e termodiferencial.



PSD: distribuição granulométrica de partículas a laser.



FTIR: espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier.



BET: área superficial específica pelo método de Brunauer, Emmett e Teller
Figura 35 - Fluxograma de atividades para caracterização do quartzo moído em
conjunto com o caulim

Caulim padrão : C –NP

Q

2000 g

2585 g
323 g

Ativação Mecanoquímica

500 g

C-NP + 40% Quartzo
Moagem t1,t2, t3

Ativação Térmica

1050 g

700°C por 2 h

C-AT

Moagem (até 20% retido
em 44 micra ou #325)
SE NECESSÁRIO

263 g

t1 = 30 min
t2 = 60 min
t3 = 120 min

263 g

C-MCQ- 40Q

200 g

263 g

C-MCQ

200 g

TG/DTG, PSD, FTIR, BET,
Chapelle

TG/DTG, PSD, FTIR, BET,
Chapelle,

C-NP

Q

50 g

C-NP
Moagem t1, t2, t3

a) Ativação térmica: 65% CP V ARI + 35% C–AT
b) Ativação mecanoq.: 65% CP V ARI + 35% C-MCQ (t1, t2, t3 )
c) Ativação mecanoq.: 65% CP V ARI + 35% C-MCQ-40Q (t1, t2, t3)
d) Efeito Filler: 65% CP V ARI + 35% Quartzo moído
e) 65% CP V ARI + 35% C-NP
f) 65% CP V ARI + 35% [mix 60% C-NP + 40% Q]
g) Cimento de referência: CP V ARI

8254 g , 750 g / pasta
Ensaios em pasta nos cimentos preparados - 11 pastas
Calor de Hidratação (7 dias), Reometria rotacional

Fonte: Elaborado pelo autor

1050 g

5363 g
CP V
ARI
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3.6

Procedimentos experimentais de preparação de amostra

3.6.1 Secagem
Todas as amostras, como recebidas, foram secas até massa constante. Os
materiais foram colocados em estufa por pelo menos 72 horas a 70ºC.
3.6.2 Homogeneização e quarteamento
Para assegurar a uniformidade das amostras (após etapas de secagem,
moagem grossa e moagem fina), as amostras foram homogeneizadas e quarteadas
para separação das alíquotas para os ensaios subsequentes.

65

4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS
4.1

Caracterizações preliminares
Nas tabelas 11 a 14 foram compilados os resultados de composição química,

mineralógica, análise termogravimétrica e os valores de consumo de cal, com objetivo
de avaliar quais são os materiais mais apropriados para este projeto.
Tabela 11 - Ensaios químicos por fluorescência de raios-X (FRX)

Determinações

Caulim SFC

Caulim NP

Argila BR

Filito BR

PF 1000ºC ( ) (%)

14,80

14,50

13,80

19,30

SiO2 (%)
CaO (%)

45,30
0,03

47,80
0,04

45,30
0,04

41,00
17,70

Fe2O3 (%)
MgO (%)

0,82
0,20

0,48
0,24

2,40
0,33

5,32
1,03

SO3 (%)

0,04

0,04

0,03

0,10

K2O (%)

n.d.

n.d.

0,83

2,45

Al2O3 (%)

37,30

36,40

35,20

12,30

TiO2 (%)

1,54

0,68

1,95

0,49

P2O5 (%)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Mn2O3 (%)
Total

n.d.

n.d.

100,03

100,18

0,03
99,91

0,08
99,77

1

1

( ) determinação realizada por gravimetria
n.d . - não detectado
Fonte: Elaborado pelo autor

Caulim SFC, NP e argila BR apresentam composição química semelhantes,
principalmente quanto aos teores de SiO2 e Al2O3. A principal diferença está no teor
de Fe2O3, a argila BR tem 2,4% o que lhe confere uma tonalidade levemente
avermelhada. Quanto ao filito BR, pelo elevado teor de Óxido de Cálcio (17.7%), a
mesma possivelmente possui calcita em sua composição mineralógica, o que será
confirmada nos ensaios a seguir.
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Foto 1 - Destorroamento da argila BR no laboratório do IPT, que apresenta tonalidade
avermelhada

Fonte: IPT (2017)
Tabela 12 - Quantificação das fases mineralógicas por difração de raios-X (DRX)

Fase mineralógica Caulim SFC
94,3
Caulinita (% )
5,7
Anatásio (% )
Quartzo (% )
Muscotiva (% )
Calcita (% )
Albita (% )
Amesita (% )
Total
100,0

Caulim NP
98,8
1,2
100,0

Argila BR
92,4
7,5
0,1
100,0

Filito BR
21,0
30,0
38,8
9,4
0,9
100,1

Fonte: Elaborado pelo autor

O ensaio de difração de raios-X confirmou que o filito é majoritariamente
composto por Calcita, 38.8%. A única fase potencialmente reativa com cal deste é a
Amesita, mineral do grupo Serpentina – caulim. Apesar de ter sido coletado na jazida
de filito para o projeto, a presença de calcita pode ser explicada pelo fato de haver
uma zona de transição entre a mineração de calcário e de filito.
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O caulim SFC e NP possuem Dickita em sua composição, este mineral é um
polimorfo da Caulinita. O caulim e argila BR têm baixo índice de contaminantes, pois
possuem teores de minerais do grupo da caulinita superiores a 90%.
Tabela 13 - Análise termogravimétrica e termo diferencial (TG/DTG)
Perdas de massa em cada faixa de temperatura
23-200 ºC
(Água livre e
adsorvida)

201-350 ºC
(Matéria
3
orgânica) ( )

351-1000 ºC
(Hidroxilas ou
carbonatos)

TOTAL

0,65

0,00

14,00

14,65

520,8

0,29

0,00

13,90

14,19

531,3

2

2,02

1,07

10,20

13,29

497,6

2

2,70

18,90

752,5

Material

Temperatura
1

máxima (°C) ( )

2

Caulim SFC ( )
2

Caulim NP ( )

Argila BR ( )
Filito BR ( )

16,20

Fonte: Elaborado pelo autor
(1) Temperatura do pico, do ponto de maior variação do diferencial de massa.
(2) Para caulim e argila ocorre liberação de hidroxilas. Para filito, o carbonato.
(3) Alguns materiais orgânicos se decompõe até 500ºC, porém pelas curvas de DTG não há ocorrência
de um segundo pico, que possivelmente seja relacionado a este material.

Pela avaliação dos gráficos de variação da massa em função das temperaturas,
constata-se que a argila BR possui um teor menor de hidroxilas do que os caulins,
10,2 % versus 14,0%. Este dado pode ser um indício de que este material já tenha
uma certa quantidade de fase amorfa em sua composição mineral. A ocorrência do
pico de temperatura em um valor menor (497ºC) com relação aos caulins (521 a
531ºC) reforça esta possibilidade.
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Tabela 14 - Consumo de cal determinado pelo método modificado

Material
Caulim SFC

Consumo de cal
(mg Ca(OH)2/g
amostra)
(1)
384

Caulim NP

137

(1)

Argila BR

827

(2)

Filito BR

258

(2)

Fonte: Elaborado pelo autor
Ensaios realizados sobre as amostras tal qual recebidas. Ambas são 100% passante na peneira
325 mesh.
(2) As amostras foram moídas até pelo menos 20% retido na peneira 325 mesh, de acordo com a
ABNT NBR 15894-1:2010.
(1)

O resultado de consumo de cal apresentado pela amostra argila BR confirma a
presença de fase amorfa em sua composição, pois o consumo de cal foi de 827 mg /
g.
Pelos resultados das caracterizações descartarmos para sequência do projeto:


Filito, por não apresentar fase potencialmente reativa com cal pós processamento
térmico ou pelo processo mecanoquímico;



Argila, por já apresentar consumo de cal suficiente alto, portanto não necessitaria
de processamento para ser utilizado como MCS;
Portanto para continuação do projeto, foi utilizado o caulim NP por ter
apresentado menor consumo de cal e ter somente fases minerais do grupo da
Serpentina-caulim em sua composição. Este estudo prevê adição de quartzo como
micro corpos moedores, portanto é importante que preferencialmente o material
não apresente outros contaminantes que possam apresentar propriedade de
cominuir materiais.
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4.1.1 Resultados de características físico-químicas do cimento de referência
Nas tabelas 15 e 16 apresentam-se as caracterizações químicas, a
distribuição granulométrica a laser do cimento.
Tabela 15 - Composição química do cimento CP V ARI

Determinações

Limites
Cimento
normativos
CP V ARI
NBR
2
()
5733:91

1

3,46

PF 1000ºC ( ) (%)

≤ 4,50

SiO2 (%)

18,83

---

Al2O3 (%)

4,57

---

Fe2O3 (%)

2,59

---

CaO (%)

62,76

---

MgO (%)

3,13

≤ 6,15

SO3 (%)

3,12

≤ 3,50

Na2O (%)

0,49

---

K2O (%)

1,06

---

100,00

---

Total

Fonte: Elaborado pelo autor
Observações:
(1) determinação realizada por gravimetria.
(2) a soma original resultou em 100,38, foi normalizado para 100.

Um aspecto importante a ser considerado é o teor de álcalis, relativamente
elevado. O equivalente alcalino expresso como Óxido de Sódio deste cimento é
1,19, calculado pela fórmula % Na2O + 0,658 x %K2O. Para termos noção da
ordem de grandeza do parâmetro em referência, a norma ASTM C150 estabelece
um limite opcional ao equivalente alcalino igual a 0,60% sobre a massa do cimento.
Álcalis na forma de sulfatos aceleraram a hidratação de cimento. Ainda de
acordo com Scrivener, Nonat (2011), devido ao fato de sais alcalinos serem
altamente solúveis em água, aceleram especificamente a hidratação de fases
amorfas densas, tal como a da escória de alto forno e de cinzas volantes.
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Na tabela 16, estão compilados os resultados de granulometria a laser do
cimento e do quartzo moído por 15 minutos, utilizado para avaliar o efeito filler.
Tabela 16 - Distribuição granulométrica a laser do cimento CP V ARI e do quartzo
moído por 15 minutos

Material \ Parâmetro
analisado
Cimento CP V ARI
Q-15

D(10)

D(50)

D(90)

3,74
0,9

13,7
5,0

31,6
26,8

Fonte: Elaborado pelo autor

Avaliando a distribuição do tamanho de partículas, cerca de 96% do volume
está contido entre 3 e 30 m, considerado como uma faixa de dimensões ideais
para promover a hidratação do cimento (BOHAN, KLINE, 2013).
O ideal é que a distribuição granulométrica do material que será utilizado como
filler inerte seja igual ao do cimento de referência, pois desse modo, não haveria
interferências positivas ou negativas do filler sobre a hidratação do cimento. Porém,
uma vez que o cimento foi produzido em moinho industrial, o filler deveria ser moído
em instalação com fluxograma e layout similar.
Dada a dificuldade de se colocar em prática tal condição e pela semelhança
dos parâmetros apresentados na tabela 16 e pelo baixo valor de Chapelle do
quartzo moído por 15 minutos de acordo com a tabela 20, considera-se que o
quartzo moído por 15 minutos tem características físico-químicas adequadas para
ser utilizado como filler inerte.

4.2

Comparação do tipo de moinho para ativação mecanoquímica do caulim e
caulim com adição de quartzo.
Caulim NP puro e com substituição por 40% de quartzo foram moídos em

moinho planetário de alta energia, marca SPEX e modelo 8000M Mixer/Mill, no
departamento de engenharia metalúrgica da Escola Politécnica da USP e no
moinho de anéis e êmbolo, marca Herzog, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT) por 15 minutos. Este tempo foi selecionado porquê de acordo com o artigo de
Vizcayno et.al. (2010), alguns caulins foram parcialmente amorfizados com 15
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minutos de moagem, em um moinho de anéis. O fluxo de atividades e ensaios está
apresentado na figura 33. Massa esfera 62,4g, massa caulim 8 g, relação Esfera
argila 7,80.
Os resultados das moagens foram compilados na tabela 17, sendo que para
o Chapelle determinou-se os consumos de cal com relação à massa de amostra e
calculou-se os abatimentos de cal com relação à massa de metacaulim.
Tabela 17 - Consumo de cal determinado pelo método Chapelle modificado

Caulins \ Resultados
C-NP-N
C-NP-MCQ-POLI-15
C-NP-MCQ-15
C-NP-MCQ-POLI-Q40-15
C-NP-MCQ- 40Q -15

Chapellle
(*)

Chapellle
(**)

137
780
413
639
385

137
780
413
1.065
642

Fonte: Elaborado pelo autor
(1 ) Temperatura do pico, do ponto de maior variação do diferencial de massa.
Unidades:
(*) mg Ca(OH)2 / g amostra
(**) mg Ca(OH)2 / g metacaulim
(***) m2 / g
Legenda:
C: caulim
NP: tipo NP
N: caulim como recebido
MCQ: Ativação mecânica, últimos dois dígitos correspondem ao tempo de moagem. MCQ-40Q15: Ativação mecânica, com substituição por 40% de quartzo, moagem por 15 minutos.
POLI: Moinho planetário (alta energia) existente no Depto. de Metalurgia da Escola Politécnica
da USP.

Para comparar os tipos de moinhos e compreender a influência do quartzo na
ativação do caulim, foi compilada a tabela abaixo, com o incremento do valor de
consumo de cal com relação à amostra de caulim como recebido.
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Tabela 18 - Incremento em porcentagem do consumo de cal pelo Chapelle

Moinho
C-NP-N
C-NP-MCQ-POLI-15
C-NP-MCQ-15
C-NP-MCQ-POLI-Q40-15
C-NP-MCQ- 40Q -15

Chapellle
(*)
569%
301%
466%
281%

Chapellle
(**)
569%
301%
777%
469%

Fonte: Elaborado pelo autor
Unidades:
(*) incremento de percentual relativo a mg Ca(OH)2 / g amostra
(**) incremento de percentual a mg Ca(OH)2 / g metacaulim

Avaliando os valores acima, a primeira conclusão que se obteve é que todas
as alternativas aumentam significativamente o consumo de cal (281 a 569%).
Porém, com 15 minutos de moagem, somente o moinho de alta energia resulta em
valores de Chapelle potencialmente aceitáveis como MCS [780 e 639 mg Ca(OH)2
/ g amostra]. O consumo de cal obtido no moinho de anéis foram 413 e 385, este
último com 40% de substituição de caulim por quartzo.
A incorporação de quartzo ao caulim tem um efeito positivo no sentido de
amorfizar o material, pois analisando o consumo de cal corrigido por massa de
metacaulim, foram alcançados acréscimo nos valores de Chapelle de 777% e
469%. Ou seja, com o quartzo, o consumo de cal corrigido é 36% [(1065 / 780)
*100] superior no moinho de alta energia é 55% [(642 / 413) * 100] superior no
moinho de anéis. O impacto do aumento da reatividade do caulim é reduzido pelo
efeito diluição, o da substituição do material reativo pelo inerte.
Finalmente, apesar de consolidar resultados de potencial de atividade
pozolânica resultantes de tipos de moinhos distintos e com composições distintas
(caulim com e sem quartzo) em um único gráfico, é possível constatar que o
aumento da área superficial específica medida pelo método BET aumenta o
consumo de cal, de acordo com a figura 36 abaixo:
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Chapelle - mg Ca(OH)2 /g metacaulim

Figura 36 - Correlação linear entre resultados de Chapelle e área superficial BET
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Fonte: Elaborado pelo autor

Levando em consideração parâmetros que sejam correlacionáveis sem a
interferência da composição ou tipo de moinho, foi elaborado o gráfico de regressão
linear entre o consumo de cal corrigido e a temperatura máxima na qual ocorre a
liberação das hidroxilas do caulim, propriedade específica de cada caulinita
amorfizada, vide figura 37.
Partiu-se da premissa de que o quartzo permanece inerte, ou seja, não foi
amorfizado pelo moinho e, portanto, não reage com a cal. Este fato foi constado e
detalhamento sobre este será discutido no próximo capítulo. Logo, somente o
caulim será impactado pelo aumento da temperatura de liberação do grupo OH- nos
ensaios de termogravimetria.
Pode-se concluir que na faixa de temperatura determinada pelos ensaios de
termogravimetria, há uma forte correlação entre a reatividade do caulim amorfizado
e a temperatura máxima de desidroxilação, o coeficiente de regressão linear obtido
foi 0,98. É preciso reforçar que a regressão linear resultante é válida somente para
este tipo de caulim utilizado, de alta pureza e na faixa de temperatura demonstrada
no gráfico.
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Figura 37 - Regressão linear entre valores de Chapelle e temperatura máxima de
desidroxilação
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Fonte: Elaborado pelo autor

Em teoria, é mais coerente estabelecer correlações entre a quantidade de
fase amorfa no caulim ativado e o respectivo consumo de cal, entretanto, como a
ativação mecanoquímica produz defeitos na estrutura cristalina, além da remoção
das hidroxilas, o valor obtido de Chapelle pode não ser originado somente pela fase
amorfa produzida pela liberação do grupo OH-.
Portanto, através da determinação da perda de massa entre 351ºC e 700ºC,
o que corresponde ao percentual em massa ao peso das hidroxilas removidas e
subtraindo-a do total de grupo OH- do caulim como recebido, estimou-se a
quantidade de fase amorfa nos caulins ativados pelo processo mecanoquímico
(vide coluna fase amorfa). A fim de aumentar a amplitude dos dados, foi
acrescentado resultados do caulim ativado pelo processo térmico para esta
regressão, vide figura 38.
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Tabela 19 – Resultados de Chapelle por massa unitária de amostra, de caulim ativado,
perda de massa equivalente às hidroxilas em porcentagem e de amorfos.

Caulins \ Resultados
C-NP-N
C-NP-MCQ-POLI-15
C-NP-MCQ-15
C-NP-MCQ-POLI-Q40-15
C-NP-MCQ- 40Q -15
C-AT

Chapellle Chapellle
(*)
(**)
137
137
780
780
413
413
639
1.065
385
642
1.488
1.488

Perda de massa Fase amorfa
351-750 ºC (%) (%)
13,9
10,6
3,3
13,2
0,7
6,7
7,3
8,1
5,8
0,0
13,9

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 38 - Correlação entre os valores Chapelle e a quantidade de fase amorfa
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Fonte: Elaborado pelo autor

O coeficiente de regressão linear é relativamente alto (R2 = 0,903), porém
demonstra que outro fator tem influência sobre o consumo de cal. Este aspecto
será aprofundado na discussão de resultados com tempos de moagem mais longos
no capítulo 4.4.

4.3

Determinação da distribuição granulométrica do quartzo moído com carbonato
de cálcio e o respectivo índice Chapelle.
Carbonato de Cálcio P.A. e quartzo foram moídos no moinho de anéis por as

durações, para comparar a distribuição granulométrica de ambos após moagem,
de acordo com o fluxograma de atividades da figura 34. Além da cominuição, foi
realizado um ataque por ácido clorídrico sobre a mistura carbonato e quartzo,
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utilizando um procedimento interno do IPT, para obtermos apenas o quartzo
resultante da intermoagem.
Os resultados de distribuição granulométrica, representados pelo D10, D50 e
D90, ou seja, o diâmetro de partícula a partir do qual 10 %, 50 % e 90 % da fração
volumétrica encontram-se abaixo do referido diâmetro e o consumo de cal
determinado pelo método Chapelle modificado encontram-se na tabela 20.
Tabela 20 - Distribuição granulométrica a laser e consumo de cal do quartzo moído
em conjunto com carbonato, obtido por ataque ácido e sem mistura

Material \ Parâmetro
analisado

Composição

Q-N

100% quartzo

60CC-40Q-MCQ-30
60CC-40Q-MCQ-60
60CC-40Q-MCQ-120

Q-AAc-60

D(10)

D(50)

D(90)

1

2

2

()

()

60% caulim NP e
40% quartzo

Q-AAc-15
Q-AAc-30

Chapelle

100% quartzo,
obtido por ataque
ácido

Q-AAc-120
Q-15
Q-30
Q-60

100% quartzo

Q-120

()
66

2

()
48,4

100,0

169,0

3

2,5

18,5

70,1

3

2,2

17,9

77,0

3

n.d. ( )

1,9

15,3

108,0

78

3,0

26,7

80,4

121

1,9

19,7

65,0

159

1,2

12,3

51,7

254

0,9

6,7

42,2

66

0,9

5,0

26,8

272

0,8

3,6

30,6

332

0,8

2,7

20,3

406

0,8

2,6

26,9

n.d. ( )
n.d. ( )

Observações:
(1) mg Ca(OH)2 / g amostra
(2) micrômetro
(3) não determinado
Legenda:
Q: finos de quartzo
CC: Carbonato de Cálcio
60CC-40Q: mistura 60 % de carbonato com 40 % de quartzo
MCQ: ativação mecanoquímica, últimos dois dígitos correspondem ao tempo de moagem. Ex.:
MCQ-30, moído por 30 minutos
Q-AAc: quartzo moído em conjunto com carbonato de cálcio e posteriormente separado por
ataque ácido sobre a mistura.
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Para facilitar a análise, os dados de granulometria serão divididos em dois
blocos, primeiro a moagem do carbonato junto com o quartzo e posteriormente a
comparação da distribuição granulométrica do quartzo moído em separado e o
resultante da separação pelo uso do ácido clorídrico (Q-AAc).
Figura 39 - Comparação da distribuição granulométrica dos finos de quartzo e mistura
carbonato e quartzo
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Fonte: Elaborado pelo autor

Avaliando-se as duas frações mais finas do gráfico acima, ou seja, do
diâmetro equivalente à fração volumétrica até 10 % e 50 %, foi constatado que
ocorre uma redução significativa da distribuição do tamanho de partículas até 30
minutos de moagem. Após esse tempo ocorre uma redução gradual com o aumento
do tempo da moagem. O D(10) e D(50) do quartzo inicialmente são 48,4 e 100 µm,
respectivamente, estes são reduzidos até 1,9 e 15,3 µm com 120 minutos de
moagem.
Para a fração mais grossa, D(90), ocorre uma redução do tempo zero até 30
minutos, de 169 a 70,1 µm. Porém, com o aumento do tempo de moagem o
diâmetro na referida fração aumentou até 108 micras aos 120 minutos de moagem.
Este fenômeno está associado à agregação de partículas, conforme Makó et. al.
(2001) apud Juhász e Opoczky (1990), o que foi constatado visualmente após a
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abertura da tampa da panela do moinho de anel. Na fotografia nº 3 é possível
verificar a formação de grumos indicado pelas setas vermelhas.
Foto 2 - Carbonato de Cálcio P.A. (cor branca) e o quartzo antes da moagem

Fonte: IPT (2017)
Foto 3 - Carbonato e quartzo moídos após 120 minutos

Fonte: IPT (2017)
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Avaliando-se o comportamento da granulometria do Q-AAc-120 e Q-120,
constatou-se um resultado semelhante para frações volumétricas mais finas e
intermediárias, a saber D (10) e D (50). Ou seja, os diâmetros equivalentes reduzem
com o aumento do tempo de moagem de 48,4 micras para 0,9 e 0,8 µm para o
D(10) e de 100,0 µm para 6,7 µm e 2,6 µm para o D(50).
Ao contrário do que foi observado na moagem da mistura carbonato e quartzo,
para o D(90), do Q-AAc, ocorreu redução de seu diâmetro com o aumento do tempo
de moagem, de 169,0 µm do quartzo in natura para 42,2 µm, este último obtido
com o tempo de moagem igual a 120 minutos. Este fato é explicado pelo processo
como se obteve o quartzo em questão, por um ataque ácido, posterior lavagem e
filtragem, o que dissipou a energia de superfície e promoveu a desaglomeração das
partículas.
Para o D(90) da cominuição somente do quartzo foi constatado que há uma
diminuição da granulometria com relação ao estado original, porém o diâmetro
equivalente mantém-se estável com o aumento do tempo de moagem, entre 26 e
30 µm. Portanto, constata-se que o quartzo não aglomera, fato este observando-se
o D(90) do quartzo moído de 15 a 120 minutos.
Figura 40 - Comparação da distribuição granulométrica do quartzo fino x quartzo moído em
separado e segregado por ataque ácido (Q-AAc)
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quanto à reatividade do quartzo, avaliando-se os valores de consumo de cal,
é possível afirmar que a energia mecânica aplicada através dos anéis e êmbolos
sobre o quartzo não o tornam um material reativo com o Ca(OH)2. Na situação que
é simulada a ação da cominuição do quartzo o maior valor Chapelle do Q-AAc é
equivalente a 254 mg Ca(OH)2 / g quartzo. Este valor é considerado como um
material que não possui atividade pozolânica, de acordo com Raverdy et. al. (1980).

4.4

Caracterização dos caulins ativados pelo processo mecanoquímico e térmico
Nesta seção serão avaliados e discutidos resultados das caracterizações;

área superficial específica e distribuição granulométrica a laser, termogravimetria,
e espectroscopia de luz infravermelha de Fourier; de caulins ativados. Além disso
serão abordados quais são os parâmetros que atuam sobre a reatividade dos
mesmos.
4.4.1 Avaliação dos caulins ativados com relação à distribuição granulométrica e
área superficial específica.
Na tabela 21 foram reunidos resultados relativos ao consumo de cal e finura
dos materiais ativados e sem ativação. O consumo de cal do metacaulim foi
calculado a partir do valor de Chapelle da mistura e descontou-se o consumo de cal
do quartzo obtido pelo ataque ácido da tabela 20, de acordo com a fórmula a seguir:
Chapelle mistura = 0,6 x Chapelle metacaulim + 0,4 x Chapelle quartzo Aac
Equação 3:
Chapelle caulim = [ Chapelle mistura – 0,4 x Chapelle quartzo] / 0,6
Makó et al. (2001) realizou um estudo similar no que se refere à influência do
quartzo sobre a ativação mecanoquímica, substituindo caulinita por quartzo em três
proporções: 25, 50 e 75% e com tempos de ativação mecanoquímica de 1,2,3 e 4
horas. O artigo publicado em questão trará subsídios importantes para esta
discussão.
De acordo com as definições apontadas por Makó et al. (2001) apud Juhász
e Opoczky (1990), o comportamento da área superficial específica pode passar por
03 estágios ao longo do processo de ativação mecânica em função do tempo:
1º estágio: período em que a geração de superfície adicional é proporcional
ao aumento do tempo de moagem, conhecido também por estágio de Rittinger;
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2° estágio: caracterizado por uma redução na taxa de incremento da área
superficial, onde as partículas se agregam e
3° estágio: aglomeração, estágio em que a área superficial decresce e tende
a um valor constante com o aumento do tempo de moagem.
A seguir, apresenta-se tabela com valores do perfil da curva granulométrica
ao longo do tempo de moagem, área superficial específica BET e o Chapelle, logo
em seguida os gráficos com a variação do BET, D(10), D(50), D(90) ao longo do
tempo:
Tabela 21 - Valores de consumo de cal, área superficial específica e granulometria a laser
Materiais ensaiados
C-NP
C-NP-MCQ-15
C-NP-MCQ-30
C-NP-MCQ-60
C-NP-MCQ-120
C-NP-MCQ- 40Q -0
C-NP-MCQ- 40Q -15
C-NP-MCQ- 40Q -30
C-NP-MCQ- 40Q -60
C-NP-MCQ- 40Q -120
C-AT (ativado por
calcinação)

D(10)
Tempo Compo- Chapelle Chapelle
3
BET ( )
1
2
4
(min)
sição
()
()
()
0
15 100%
30 caulim
NP
60
120
0 60%
15 caulim
30 NP +
60 40%
120 quartzo
100%
----caulim
NP

D(50)
4
()

D(90)
4
()

137
413
617
827
1045
109
385
592
779
896

137
9,79
413 16,89
617 25,79
827 38,15
1045 54,61
181 n.d
590
14,26
906
23,19
1.192
28,87
1.324
25,32

1,1
1,8
1,2
1,7
2,2
1,3
2,2
1,8
1,9
1,7

3,7
9,9
6,5
15,7
21,7
4,6
23,5
17,6
18,7
17,8

9,2
49,5
33,5
76,3
89,3
161,0
114,0
65,2
71,7
92,3

1488

1.488

3,3

41,0

149,0

10,76

Fonte: Elaborado pelo autor
Observações:
(1) mg Ca(OH)2 / g amostra.
(2) mg Ca(OH)2 / g metacaulim.
(3) m2/g.
(4) micrômetro.
n.d. não determinado.
Legenda:
C-NP: caulim NP como recebido
C-NP-MCQ-XX: caulim ativado pelo processo mecanoquímico moído por 15,30,60 e 120 minutos
C-NP-MCQ-40Q-XX: caulim com substituição de 40% de quartzo, tempos iguais ao acima.
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Figura 41 - Evolução da área superficial específica para 100% caulim e mistura 60%
caulim e 40% quartzo ao longo do tempo
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Fonte: Elaborado pelo autor

Pela observação dos resultados de BET, constata-se que até o tempo de
moagem 60 minutos, tanto a moagem do caulim bem como a da sua da mistura deste
com quartzo tem comportamento similar, ou seja, ambos estão no estágio Rittinger,
a área superficial aumenta quase proporcionalmente com o incremento do tempo de
moagem. Até 120 minutos, o caulim continua com o aumento da superfície
específica, sem indícios de estabilização da taxa de incremento. Porém, no caso da
mistura, ocorre uma inflexão na curva a partir de 60 minutos, e o resultado BET
encontrado é praticamente igual ao do tempo anterior, o que indica a ocorrência da
agregação ou início de aglomeração.
A figura 42 apresenta o gráfico de BET x tempo, elaborado por Makó et. al.
(2001), de moagem para diversos teores de quartzo misturado ao caulim em moinho
planetário marca Fritsch Pulverisette e modelo 5/2 com relação mássica de corpos
moedores / material equivalente a 3,16. O comportamento das curvas com 0%,
equivalente à moagem de caulim puro, e 50% de quartzo, equivalente à moagem de
caulim com 40% de quartzo, são similares aos resultados que foi obtido figura 41.
Pela figura 42 constata-se que o caulim sem quartzo tende a ter um incremento
contínuo do BET com aumento do tempo de moagem, principalmente até 2 horas de
moagem. Para a curva com 50% de quartzo, ocorre aumento do BET na primeira
metade da curva e posteriormente decresce e tende a estabilizar o valor da superfície
específica.
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Figura 42 - Gráfico BET x tempo de moagem para mistura caulim natural de alta pureza
com quartzo

a) 0% Quartzo
b) 25%
c) 50%
d) 75%

Fonte: Makó et. al. (2001)

Souri et. al. (2015) também obtiveram áreas superficiais específicas por BET
cujos resultados ao longo do tempo tem comportamento similar ao obtido neste
projeto, de acordo com a figura 43. A única diferença está na queda da área
superficial do caulim K_CZ, composto por 88% de caulinita e 10% de ilita, a partir de
3 horas de moagem.
Figura 43 - Gráfico BET x tempo de moagem para mistura caulim de alta e baixo
conteúdo de caulinita

Legenda
K_IR:

caulim

baixa

pureza

iraniano
37%

com
de

quartzo.
K_CZ:

caulim

alta pureza com
2% de quartzo.

Fonte: Souri et. al. (2015)
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Pela observação dos perfis das curvas granulométricas das figuras 44 e 45, é
nítido que há uma diferença de como se comportam as partículas de caulim e caulim
mais quartzo ao longo do tempo.
Figura 44 - Evolução da distribuição granulométrica a laser do caulim moído ao longo do
tempo de moagem.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Avaliando-se a figura 44, ocorre um aumento pronunciado do D(90), 9 vezes
com relação ao tempo zero, para o D(50) ocorre um incremento de 5,9 vezes e 2
vezes para o D(10). Ou seja, admitindo que o aumento do tamanho médio das
partículas é inversamente proporcional à superfície específica, o comportamento
observado no gráfico corresponde ao 2º estágio, período em que o tamanho das
partículas decresce com o aumento do tempo de moagem devido ao fenômeno da
agregação entre partículas.
Para a moagem somente de caulim, a curva do aumento de BET não está
coerente com a curva de aumento do tamanho de partículas, fenômenos
contraditórios, observados em todas as frações. A discrepância pode ser explicada
porque as partículas de metacaulim têm defeitos na estrutura cristalina e sofrem
alterações significativas em sua morfologia com o incremento do tempo de moagem,
de acordo com Sánchez-Soto et. al. (2000). Este fato aumentaria a área de contato
do gás Nitrogênio com o caulim ativado, pois as partículas estão parcialmente
agregadas ou aglomeradas. Este fato resulta em áreas superficiais maiores. As
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fotomicrografias obtidas por microscópio de varredura por elétrons, ou MEV, de um
caulim bem cristalizado no seu estado bruto e aos 240 minutos de moagem ilustram
a afirmação acima. As figuras 18 a,b,c e d também demonstram o fenômeno de
alteração da morfologia e aglomeração das partículas de caulinita.
Figura 45 - Fotomicrografia obtida por MEV de caulim sem processamento. Percebese a estrutura lamelar das caulinitas

Fonte: Sánchez-Soto et. al. 2000
Figura 46 - Fotomicrografia obtida por MEV de caulim com alterações na morfologia.
As lamelas desaparecem, sendo substituídas por aglomerados amorfos

Fonte: Sánchez-Soto et. al. (2000)
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Na figura 47, quando o caulim é moído com substituição por 40% de quartzo,
o fenômeno da aglomeração é perceptível apenas para o D (90) a partir de 30
minutos. Do tempo zero até 30 minutos ocorre uma redução do D (90) devido à
redução

da

granulometria

do

quartzo,

pois

o

D

(90) do quartzo in natura é igual a 169 m, de acordo com a tabela 20. Entretanto,
para as demais frações volumétricas D (10) e D (50), o diâmetro das partículas
diminui até os 15 minutos para estabilizar em seguida. Estes resultados estão
coerentes com as moagens de quartzo puro, ou seja, este mineral não aglomera com
o aumento do tempo de cominuição e evita que o caulim colmate durante a moagem.
As curvas de BET e tamanho de partículas ao longo do tempo, estão coerentes, para
a moagem da mistura caulim e quartzo.
Figura 47 - Evolução da distribuição granulométrica a laser da mistura 60% caulim e 40%
quartzo ao longo do tempo
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Fonte: Elaborado pelo autor

Com o intuito de avaliar os fatores que influenciam a reatividade dos caulins
ativados com a portlandita e recordando que o mesmo mineral é composto quase
que exclusivamente por caulinita (98,8%), as únicas variáveis presentes para o
estudo da correlação são o tempo de moagem, parâmetro que está relacionado
com a área específica e a moagem com um ou dois materiais.
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A seguir, apresenta-se a figura 48 com a regressão linear do consumo de cal
e a área superficial específica.
Figura 48 - Comparação do índice Chapelle x superfície específica medida pelo método
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Fonte: Elaborado pelo autor

Pode-se constatar que quando o caulim é moído puro, o aumento na
superfície específica impacta positivamente sobre o consumo de cal, para o
intervalo de tempo de moagem de 15 a 120 minutos. O coeficiente de regressão
linear obtido é igual a 0,96, o que demonstra que as duas variáveis citadas têm forte
relação.
Na figura 49, no caso da moagem da mistura 60 % de caulim e 40 % de
quartzo houve aumento da superfície específica dos 15 até 60 minutos. Porém
apesar da redução da área superficial de 28,87 m2/g para 25,32, indicada pela seta
tracejada, para o intervalo de 60 para 120 minutos, houve um aumento do consumo
de cal de 1192 para 1324 mg Ca(OH)2 / g de caulim ativado.
Este fato pode ser explicado pela diferença no índice de moabilidade Bond
do quartzo com relação ao caulim, 14,4 kWh/t e 10,8 respectivamente. Ou seja, a
energia mecânica transferida à mistura caulim e quartzo pelo moinho, atua
majoritariamente para remover as hidroxilas e criar defeitos na estrutura cristalina
do caulim. Com relação ao quartzo, como a sua granulometria não é impactada
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pela moagem, de acordo com os dados da tabela 20, este atua como corpo moedor
contribuindo para amorfizar o caulim.
Figura 49 - Comparação da superfície específica medida pelo método BET x índice
Chapelle para o caulim moído com quartzo de 0 a 120 minutos
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Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.2 Avaliação dos caulins ativados pela espectroscopia de infravermelho de
Fourier (FTIR)
Caulins

ativados

pelo

processo

térmico

e

mecanoquímico

foram

caracterizados pelo método de FTIR. Para dar suporte à interpretação dos
resultados, apresenta-se na tabela a seguir os comprimentos de onda típicos do
caulim e os respectivos aspectos químicos e de estrutura cristalina que são de
interesse e resultados de transmitância em faixas de comprimentos de onda de
interesse dos caulins ativados:
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Tabela 22: Posição dos átomos e tipos de ligações químicas características dos
comprimentos de onda do caulim

Comprimento
de onda
1
(cm- )
3688
3652

Ligação química, grupo funcional ou átomos
Hidroxila externa entre as lâminas tetraédricas de sílica e octaédricas
de alumina.

3619

Hidroxila interna ligada ao Oxigênio das lâminas octaédricas de
alumina.

1637

Água livre.

1114
1024
1002

Oxigênio apical da ligação Si-O das lâminas tetrédricas de sílica.
Oxigênio basal da ligação Si-O das lâminas de tetraedros de sílica.

936

Aluminol (Al-OH) externo.

912
799
787
751
680

Aluminol (Al-OH) interno.
Ligação Si-O (Oxigênio basal) das lâminas de tetraedros de sílica.
Ligação Si-O (Oxigênio apical) das lâminas de tetraedros de sílica.

Fonte: Dados compilados pelo autor.
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Tabela 23 - Resultados de transmitância nos comprimentos de onda relativos às
hidroxilas ligadas às folhas de tetraedro e octaedro

Transmitância (%)
Materiais
ensaiados

Processo de
Composição
ativação

C-NP
C-AT
C-NP-MCQ-15
C-NP-MCQ-30
C-NP-MCQ-60
C-NP-MCQ-120
C-NP-MCQ40Q -15
C-NP-MCQ40Q -30
C-NP-MCQ40Q -60
C-NP-MCQ40Q -120

-----------Térmico

100% caulim
100% caulim

Mecanoquímico

Mecanoquímico

100% caulim

60% caulim
40% quartzo

Tempo Chapelle
*
(min)
()

3688 3652 3619
(cm 1) (cm 1) (cm 1)

0
120
15
30
60
120

137
1488
413
617
827
1045

58,8
100,0
70,8
75,7
72,1
93,3

53,0
49,1
100,0 100,0
80,0
69,0
85,1
75,8
83,7
74,5
96,8
94,2

15

590

89,1

93,7

88,9

30

906

84,3

91,3

85,8

60

1192

94,1

96,5

94,3

120

1324

97,0

96,7

95,3

Fonte: Elaborado pelo autor
Nota: resultado de transmitância igual a 100 significa que não há presença da hidroxila na amostra.
(*) mg Ca(OH)2 por g de caulim ativado.

Constata-se que à medida que o tempo de moagem aumenta o sinal de
transmitância nos três comprimentos de onda relativos às hidroxilas tendem ao
valor 100%, indicando que houve a remoção dos grupos OH- do caulim.
Na tabela 24 foram calculadas a variação do valor de transmitância, ou seja,
a diferença do valor deste parâmetro do metacaulim (100%) e a transmitância dos
respectivos

caulins

ativados

pelo

processo

mecanoquímico.

Apesar

do

espectrograma não determinar indiretamente a massa de hidroxilas, a título
exploratório, foi elaborado a figura 50, correlacionando as variações de
transmitância versus o resultado de Chapelle dos caulins moídos e do metacaulim.
Nesta regressão, considerou-se que valor de Chapelle do metacaulim equivale à
variação nula da transmitância.
O coeficiente de regressão linear obtido foi 0,73, indica uma tendência, porém
pode-se concluir que o FTIR é mais apropriado para avaliar qualitativamente a
estrutura cristalina dos caulins ativados e como recebido.
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Tabela 24: Resultados de transmitância nos comprimentos de onda relativos às hidroxilas
ligadas às folhas de tetraedro e octaedro

Delta
transmitância (%)
Processo
Tempo 3688
de
Composição
(min) cm-1
ativação
Térmico 100% caulim
C-AT
--0
C-NP-MCQ-15
15
29,2
MecanoC-NP-MCQ-30
30
24,3
100% caulim
químico
C-NP-MCQ-60
60
27,9
C-NP-MCQ-120
120
6,7
C-NP-MCQ- 40Q -15
15
10,9
Mecano- 60% caulim
C-NP-MCQ- 40Q -30
30
15,7
químico 40% quartzo
C-NP-MCQ- 40Q -60
60
5,9
C-NP-MCQ- 40Q -120
120
3,0
Materiais ensaiados

3652 3619 Chapelle
-

-

cm 1 cm 1
0
20,0
14,9
16,3
3,2
6,3
8,7
3,5
3,3

0
31,0
24,2
25,5
5,8
11,1
14,2
5,7
4,7

*

()
1488
413
617
827
1045
642
987
1298
1493

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 50 - Curva de regressão linear entre o resultado de Chapelle e diferenças dos
sinais de transmitância entre o caulim calcinado
e os caulins moídos
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1600
1400
1200
1000
800
600
400
R² = 0,7353

200
0
0

5

10

15

20

25

Variação da transmitância (%)
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A primeira avaliação qualitativa que está elaborada é comparação entre o
espectrograma do caulim como recebido e o do metacaulim produzido pela
calcinação, na figura 51. Pelo espectrograma do metacaulim resultante, conclui-se
que todas as hidroxilas, inclusive a dos aluminóis, foram removidas pelo processo
térmico, observando-se a faixa de 3600 a 3700 cm-1 e 910 a 940 cm-1.
Constata-se também um rearranjo dos átomos de Oxigênio, avaliando-se a
faixa de 1000 a 1024 cm-1 e 780 a 800 cm-1, pois ocorre uma atenuação, ou seja,
aumento da transmitância, nesta região do gráfico. No caso do comprimento de
onda 1114 cm-1, a transmitância do caulim como recebido era 44,5% e com a
calcinação este sinal não está presente no metacaulim.
Conclui-se que a ativação térmica modifica significativamente a estrutura
cristalina da caulinita, removendo por completo as hidroxilas presentes no caulim.
Figura 51 - Comparação do espectrograma do caulim e do metacaulim obtido com a
calcinação
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Os gráficos 13 a 16 foram construídos de maneira a se verificar como a
ativação mecanoquímica altera o espectrograma com o aumento do tempo de
moagem. Para facilitar a visualização, dividiu-se os gráficos em dois, um para faixa
de comprimento de onda de 3500 a 3750 cm-1 e outro para 650 a 1250 cm-1. Os
tempos de 15 e 60 minutos foram suprimidos dos gráficos, porém pode-se afirmar
que esta iniciativa não trouxe prejuízos a esta avaliação.
Figura 52: Espectrogramas do caulim como recebido e com 30 e 120 minutos de
moagem, comprimento de onda de 3500 a 3750 cm-1
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Fonte: Elaborado pelo autor

Os gráficos 13 e 14 são relativos à ativação mecanoquímica do caulim sem
mistura. Na figura 52 constata-se que a energia mecânica da moagem extrai quase
por completo as hidroxilas interna e externa ligadas à estrutura lamelar da caulinita,
na banda 3619 cm-1 e 3688 cm-1 respectivamente. A hidroxila externa relativa ao
comprimento de onda 3652 cm-1 é totalmente removida.
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Porém, pela verificação da figura 53, constata-se que os perfis do
espectrograma são similares, apesar de haver uma atenuação dos sinais nas
diversas bandas de interesse, especialmente sobre o aluminol (Al-OH). Portanto,
neste caso, a ativação mecanoquímica foi mais preponderante sobre as hidroxilas
da caulinita, nas bandas de 3619, 3652 e 3688 cm-1.
Figura 53 - Espectrogramas do caulim como recebido e com 30 e 120 minutos de
moagem, comprimento de onda de 650 a 1250 cm-1
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Fonte: Elaborado pelo autor

Pelos gráficos 15 e 16, pode-se observar qual é a tendência dos sinais de
transmitância para a moagem de caulim com substituição deste por 40% de
quartzo. Constata-se nitidamente que o quartzo contribui positivamente para
completa desidroxilação da caulinita, para 120 minutos de moagem, de acordo com
o espectrograma do gráfico abaixo. Mesmo para tempo de moagem menor, de 30
minutos, nota-se uma atenuação do sinal bem mais significativo com relação à
moagem apenas com caulim, pois a transmitância aumenta aproximadamente de
80% para 90%.
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No comprimento de onda de 650 a 1250 cm-1, houve uma redução nítida da
cristalinidade para as bandas 1114,1024, 1002 e 936 cm-1 e uma atenuação dos
sinais de 680 a 800 cm-1; esta última faixa está relacionada com a ligação Si-O do
quartzo, seja para o oxigênio apical (topo do tetraedro) ou basal (base do mesmo).
Pelos espectrogramas dos gráficos 15 e 16, percebe-se claramente que a inclusão
do quartzo na moagem provoca maior amorfização do caulim.
Figura 54 - Espectrogramas do caulim e moído com 40% de quartzo, por 30 e 120
minutos de moagem, comprimento de onda de 3500 a 3750 cm-1
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 55 - Espectrogramas do caulim e moído com 40% de quartzo, por 30 e 120
minutos de moagem, comprimento de onda de 650 a 1250 cm-1
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Fonte: Elaborado pelo autor

Nos gráficos 17 e 18, foram reunidas as curvas de transmitância do caulim
calcinado, caulim moído com e sem quartzo para 120 minutos e caulim como
recebido. O objetivo desta comparação é avaliar, assumindo que o processo de
calcinação é o ideal para amorfizar a caulinita, eventuais diferenças no metacaulim
obtido através do processo mecanoquímico e o térmico.
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Figura 56: Espectrogramas do caulim como recebido, moído puro e com 40% de quartzo
por 120 minutos de moagem e calcinado, no comprimento de onda de 3500 a 3750
cm-1
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Fonte: Elaborado pelo autor
Observação: no gráfico acima, a escala do eixo y foi reduzida para 40 a 110, para avaliar com
maior exatidão a diferença entre os espectrogramas.

Constata-se que a ativação mecanoquímica com substituição parcial de 40%,
de caulim por quartzo, resulta em um espectrograma bastante similar ao do caulim
calcinado na faixa de 3500 a 3700 cm-1 de transmitância. O caulim ativado sem o
quartzo apresenta transmitância entre 93,3 a 96,8%, conclui-se que as hidroxilas
foram removidas em quase toda a sua totalidade com a adição de quartzo ao caulim
na moagem, se compararmos com o sinal do caulim como recebido.
Na banda relacionada aos aluminóis e às ligações Si-O, percebe-se que o
nível de transmitância do caulim moído sem mistura é no geral maior do que o
material ativado com o quartzo, porém justamente pelo fato de ter havido adição de
quartzo devemos observar apenas o formato do espectrograma.
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Feita a ressalva acima, novamente é nítido que a adição de quartzo à moagem
mecanoquímica leva a uma maior amorfização do caulim, este fato é sustentado
pela atenuação dos sinais (picos e vales) do espectrograma do caulim moído com
quartzo.
Figura 57 - Espectrogramas do caulim como recebido, moído puro e com 40% de
quartzo por 120 minutos de moagem e calcinado, no comprimento de onda
de 3500 a 3750 cm-1
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Fonte: Elaborado pelo autor

Todos os resultados apresentados nesta seção, estão coerentes com os
estudos realizados por Makó et. al. (2001), Hamazoui et. al. (2015), Souri et. al.
(2015), Vizcayno et. al. (2010), Sánchez-Soto et. al. (2000) e Mitrovic & Zdujic et.
al. (2014).
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4.4.3 Avaliação dos caulins ativados pela termogravimetria (TG/DTG).
Caulins

ativados

pelo

processo

térmico

e

mecanoquímico

foram

caracterizados pela termogravimetria (TG/DTG). Os resultados obtidos estão
reunidos nas tabelas 25 e 26, inclusive com resultados de reatividade com cal.
Valores de Chapelle serão utilizados para estabelecer correlações com alguns
parâmetros obtidos pela análise termogravimétrica.
Como metade das moagens foram realizados com adição de quartzo ao
caulim, resultados de Chapelle e quantidade de fase amorfa estão corrigidos para
resultados da massa total de amostra e para a massa descontando-se a adição de
quartzo.
Tabela 25: Resultados de Chapelle em função do tempo de moagem e composição
da mistura

Tempo de Chapelle Chapelle
Materiais ensaiados
moagem
1
2
()
()
(min)
C-NP
--------------------100% caulim
0
137
137
C-NP-MCQ-30
30
617
617
C-NP-MCQ-60
100% caulim
60
827
827
C-NP-MCQ-120
Mecano120
1045
1045
químico
C-NP-MCQ- 40Q -30
30
592
906
60% caulim
C-NP-MCQ- 40Q -60
60
779
1.192
40% quartzo
C-NP-MCQ- 40Q -120
120
896
1.324
Processo de
Composição
ativação

Fonte: Elaborado pelo autor
Unidades:
(1) mg Ca(OH)2 / g amostra
(2) mg Ca(OH)2 / g metacaulim
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Tabela 26 - Resultados originados da TG/DTG em função do tempo de moagem e
composição da mistura

Materiais ensaiados
C-NP
C-NP-MCQ-30
C-NP-MCQ-60
C-NP-MCQ-120
C-NP-MCQ- 40Q -30
C-NP-MCQ- 40Q -60
C-NP-MCQ- 40Q -120

Perda de Massa
4 3
Perda de
[ ]/[ ]
T pico
massa
OH
massa
Composição
*100
1
ajustada
removida
(ºC) ( )
2
5
(%) ( )
3
(%) (4) (%) ( )
(%) ( )
100% caulim
517,5
13,9
13,9
----501,0
12,3
12,3
1,6
11,4
100% caulim
492,9
11,2
11,2
2,7
19,2
467,5
9,1
9,1
4,9
34,9
476,3
6,9
11,5
2,4
17,3
60% caulim
461,7
5,7
9,5
4,4
31,4
40% quartzo
427,3
3,8
6,4
7,5
54,2
Fonte: Elaborado pelo autor

Legenda:
(1) intensidade do pico endotérmico relativo à desidroxilação do caulim, extraído da curva derivada
da massa (DTG).
(2) parâmetro calculado a partir da termogravimetria diferencial (TG), pela variação da massa de
hidroxilas das amostras entre 350 e 700°C.
(3) parâmetro ajustado para massa unitária de caulim, excluindo a massa de quartzo adicionado à
moagem mecanoquímica.
(4) parâmetro calculado a partir do total de hidroxilas disponíveis do caulim como recebido e do
grupo OH- remanescente nos caulins ativados. A diferença entre ambos representa o avanço das
reações de desidroxilação, com base na perda de hidroxilas. Exemplo, 7,5 = 13,9 – 6,4.
(5) razão calculada a partir das hidroxilas removidas sobre o total de hidroxilas disponíveis do
caulim como recebido. Indica o grau de avanço das reações de desidroxilação durante a ativação
mecanoquímica.

Como metade das moagens foram realizados com adição de quartzo ao
caulim, valores de Chapelle e quantidades de fase amorfa estão corrigidos para
resultados da massa total de amostra e para massa descontando-se a adição de
quartzo.
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Figura 58 - Regressão linear entre o consumo de cal ajustado versus intensidade do pico
endotérmico da desidroxilação do caulim moído com e sem quartzo
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Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 59 - Regressão linear entre o consumo de cal ajustado versus quantidade de
metacaulim ajustado do caulim moído com e sem quartzo
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Através da observação da figura 59 constata-se que o valor de Chapelle é
inversamente proporcional à intensidade do pico endotérmico da temperatura de
remoção das hidroxilas e o coeficiente de regressão linear resultante é 0,86. Isto
significa que quanto maior a amorfização do material maior é a sua reatividade,
comportamento similar aos experimentos realizados na comparação dos tipos de
moinhos (ítem 4.2).
Na figura 59 apresenta-se a regressão linear entre o consumo de cal e o
percentual de metacaulim calculado a partir dos dados de termogravimetria.
Constata-se que o resultado de Chapelle é diretamente proporcional ao percentual
de fase amorfa da amostra, com coeficiente de regressão linear igual a 0,85.
Observando-se os valores de coeficientes de regressão obtidos é possível
deduzir que existem um ou mais fatores que estão interferindo na reatividade dos
caulins ativados. Analisando-se a regressão linear entre valores de Chapelle e área
superficial específica da figura 36, cujo R2 é 0,90, figura 48, cujo R2 é 0,86 constatase que além do % de metacaulim a área superficial medida por BET tem impacto
importante sobre a reatividade do caulim ativado.
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4.5

Caracterização de pastas produzidas pela mistura de cimento de referência
com caulim como recebido, caulim calcinado (metacaulim), caulins
ativados, e com adição de filler quartzoso.
Conforme planejamento experimental apresentado no capítulo 3.5, nesta

seção serão discutidos os resultados de calorimetria e reometria rotacional de 11
pastas, preparadas pela mistura de cimento com caulim e filler. A composição e
formulação das mesmas estão apresentadas abaixo. O cimento base para
preparação das misturas foi o CP V ARI da InterCement.
o Pasta 1: cimento CP V ARI.
o Pasta 2: 65% de cimento + 35% de caulim como recebido.
o Pasta 3: 65% de cimento + 35% de mistura [60% de caulim como recebido e
40% de quartzo in natura].
o Pasta 4: 65% de cimento + 35% de quartzo moído por 15 minutos (filler).
o Pasta 5: 65% de cimento + 35% de caulim moído por 30 minutos.
o Pasta 6: 65% de cimento + 35% de caulim moído por 60 minutos.
o Pasta 7: 65% de cimento + 35% de caulim moído por 120 minutos.
o Pasta 8: 65% de cimento + 35% de mistura [60% de caulim e 40% de quartzo
moído por 30 minutos].
o Pasta 9: 65% de cimento + 35% de mistura [60% de caulim e 40% de quartzo
moído por 60 minutos].
o Pasta 10: 65% de cimento + 35% de mistura [60% de caulim e 40% de quartzo
moído por 60 minutos].
o Pasta 11: 65% de cimento + 35% de metacaulim.
O planejamento acima foi concebido para cumprir com as comparações entre:


Cimento com caulins ativados (*) versus o cimento de referência.



Cimento com caulins ativados contra o cimento com filler quartzoso.



Cimento com caulins ativados versus os materiais sem tratamento.



Cimento com metacaulim em relação ao ativado pelo processo mecanoquímico.



Cimento com caulim moído puro versus mistura caulim e quartzo moídos.
Optou-se por não utilizar nenhum tipo de aditivo dispersante e plastificante,

para não incluir mais uma variável ao planejamento experimental.
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4.5.1 Resultados de calor de hidratação
Neste capítulo apresentam-se as curvas de calor de hidratação de pastas,
preparadas com relação água/cimentíceos igual a 0,50, mencionadas anteriormente
e tabelas reunindo calor liberado acumulado e fluxo de calor. Dada a quantidade de
variáveis, ou seja, materiais com e sem ativação, tipos de ativação (térmica e
mecanoquímica), tempos de ativação mecanoquímica, ativação com e sem quartzo,
agrupou-se as curvas ao longo do tempo de hidratação e por composição da mistura.
Antes de iniciar a avaliação dos resultados, com objetivo de obter melhor
entendimento dos mesmos, serão apresentados o quadro 2 com as fases
mineralógicas tipicamente presentes no cimento, quadro 3 com os produtos da
hidratação.
Será apresentado na sequência, as equações 4 a 8, relativas às principais
reações de hidratação do cimento. As equações 4 a 7 e a suas respectivas descrições
foram adaptadas a partir de Danner (2013), complementado por alguns parágrafos
adaptados a partir de Cincotto (2011) e Scrivener & Nonat (2011). A descrição da
equação 8 foi adaptada a partir do texto publicado por Tironi et. al. (2013). A descrição
das equações não será exaustiva, dada a sua alta complexidade, o objetivo é que as
mesmas deem algum suporte na interpretação das curvas de calor de hidratação.
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Quadro 2 - Espécies químicas constituintes do cimento Portland sem adições
Espécies
químicas
Alita
Silicato
tricálcico
Belita
Silicato dicálcico

Composição em
óxidos
3CaO.SiO2

Representação

2CaO.SiO2

Β-C2S

Aluminato
tricálcico

3CaO. Al2O3

C3A

Ferroaluminato
tetracálcico
Periclásio
Óxido de
magnésio
Cal livre
Óxido de cálcio
Arcanita
Sulfato de
potássio
Ternadita
Sulfato de sódio
Langenita
cálcica
Sulfato duplo de
potássio e
cálcio
Aftalita
Sulfato duplo de
potássio e sódio
Gipsita ou
Anidrita

Série (x= 0~1)
Ca2(Al2Fe1-X)2O5
MgO

C4AF
X=0,5
M

MgO, SiO2,
TiO2
----

CaO

C

----

Lenta

K2SO4

KS̅

----

Solúvel

Na2SO4

NS̅

----

Solúvel

K2O.2CaO.3SO3

KC̅2 S̅ 3

----

Solúvel

3K2O.Na2O.4SO3

K3NS̅4

----

Solúvel

CaSO4.2H2O
ou
CaSO4

CS̅H2
ou
CS̅

----

Solúvel

α-C3S

Óxidos
substituintes
MgO, Al2O3,
Fe2O3

Solubilidade

MgO, Al2O3,
Fe2O3, SO3,
K2O
K2O, Na2O,
Fe2O3, SiO2

Baixa

Fonte: Cincotto (2011)
Notação simplificada adotada em química do cimento:
S=SiO2, C=CaO, A=Al2O3, F=Fe2O3, M=MgO, N=Na2O, K=K2O, S̅=SO3

Elevada

Elevada:
incorporação de
Na ou K alteram
a dissolução.
Lenta
Lenta
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Quadro 3 - Produtos de hidratação do cimento Portland comum

Espécie química

Fórmula

Silicato de cálcio
hidratado
Gel hidratado

x.CaO.SiO2.yH2O

Representaçã
o
C-S-H

Porlandita
Hidróxido de cálcio

Ca(OH)2

CH

Brucita
Hidróxido de
magnésio

Mg(OH)2

MH

Hidrogranada
Aluminato tricálcico
hexahidratado

Ca3.Al2 (OH)12

C3AH6

Aluminato
tetracálcico hidratado
Aluminato dicálcico
octahidratado

4CaO. Al2O3.19H2O

C4AH19

2CaO. Al2O3.8H2O

C2AH8

Etringita
Trissulfoaluminato de
cálcio hidratado (AFt)

6CaO.
Al2O3.3SO3.32H2O
ou
[6CaO.(AlOH)2.24H2O](S
O3)3.2H2O

C6AS̅3H32
ou
C6(AF)S̅3H32

Monossulfoaluminato
de cálcio hidratado
(AFm)

4CaO. Al2O3.SO3.12H2O

C4AS̅H12
ou
C4(AF)S̅H12

Hidrotalcita

[Mg0.75Al0.25(OH)2](CO3)0.1
25.0.5H2O

[M0.75A0.25(OH)2
](C̅)0.125.H0.5

Fonte: Cincotto (2011)

Observações
Forma-se com substituintes
na estrutura (Al3+,SiO42-). O
importante é que a relação
C/S varia com a composição
do cimento e condições de
hidratação.
É produto da hidratação de
silicatos, um pequeno teor
pode provir da cal livre,
hidratada
no
armazenamento.
Forma-se do MgO presente
como periclásio nas idades
iniciais. Transforma-se em
seguida em hidrotalcita.
Produto
estável
da
hidratação do C3A. O Al é em
parte substituído pelo Fe na
hidratação do C4AF.
Produtos metaestáveis de
hidratação
do
C3A:
transforma-se no C3AH4. O
Fe2+ substitui o Al3+ na
estrutura, quando formado
do C4AF.
Produto da reação entre o
C3A e a gipsita ou anidrita,
formado
nas
primeiras
idades. O Fe3+ substitui o
Al3+ quando formado do
C4AF.
Pode
incorporar
também Si4+ na estrutura.
Forma-se
a
partir
da
etringita. O Fe3+ substitui o
Al3+ quando formado do
C4AF.
Os
íons
Mg2+
são
substituídos por Al3+ e Fe3+ e
as cargas positivas são
balanceadas por ânions,
p.ex., CO32-. As moléculas de
H2O
ocupam
pontos
interlamelares.
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Equação 4:

O aluminato tricálcico, na ausência de sulfato de cálcio solubilizado, reage
rapidamente com a água, primeiro formando produtos similares a um gel sobre a
superfície do C3A, mas logo depois transformam-se em cristais hexagonais meta
estáveis, C2AH8 e C4AH19. Esta reação desacelera à medida que camada dos
produtos de hidratação cobrem a superfície do aluminato tricálcico. A última reação
é a conversão das fases hexagonais para C3AH6, a hidrogranada.
Equação 5:

Na presença de sulfato de cálcio solubilizado, o comportamento do C3A é bastante
distinto, porque na presença do CS̅ forma-se cristais de etringita (trissulfato), como
principal produto da reação, que é altamente exotérmica.
Equação 6:

Após todo o sulfato de cálcio ter sido consumido, a etringita reage com o C3A,
durante o período de desaceleração, formando o monosssulfoaluminato de cálcio
(AFm).

Equação 7:

Não há um consenso sobre os mecanismos que governam a aceleração da
hidratação da alita porque dois eventos ocorrem simultaneamente em uma
quantidade pequena de solução, ou seja, na pasta (SCRIVENER, NONAT;2011):
- Precipitação da portlandita e
- Rápido crescimento do C-S-H.
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A formação de cristais de portlandita deslocaria a reação da equação 7 à direita,
permitindo a formação de C-S-H adicional, entretanto este fenômeno tenderia a
desacelerar a reação.
De acordo com Cincotto (2011): “Abstraindo-se do efeito da temperatura, a cinética
da hidratação depende da solubilidade do C3S, da taxa de nucleação do C-S-H e
da velocidade do seu crescimento ao redor de núcleos formados. ” A equação 7,
conforme mencionado anteriormente, é um exemplo de uma das possibilidades,
uma vez que a relação C/S do produto hidratado pode variar de 0,66 a 2,0
(CINCOTTO, 2011).
Equação 8:

3 CH + AS2 + 6 H

C – S – H + C2ASH8

Como mencionado na seção 2.1, a reação pozolânica é definida como reações que
ocorrem à temperatura ambiente entre materiais sílico-aluminosos amorfos finos
com o Ca(OH)2 em meio aquoso e cujo produto de hidratação é o C-S-H e alguns
hidratos à base de alumina, genericamente anotado como C-A-S-H (TIRONI et. al.
2013). A reação reduz a reserva alcalina do concreto, mas geralmente provoca o
refinamento de poros, reduzindo a porosidade e, portanto, aumentando a
durabilidade do concreto. A figura 60 apresenta um cristal de portlandita e o C-S-H
formado ao redor.
Figura 60 - Fotomigrafia de uma pasta de cimento, obtida por microscópio eletrônico
de varredura (MEV) com cristais de portlandita ao centro preenchendo um poro e
o C-S-H formado (seta preta)

Fonte: Danner (2013)
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A seguir são apresentadas as figuras 61 e 62 com as curvas de fluxo de calor
nas primeiras 24 horas de ensaio. A discussão sobre a hidratação das pastas será
dividida entre os estágios: pré-indução, indução, aceleração, desaceleração e final.
Figura 61 - Fluxo de calor de hidratação de pastas preparadas com cimento e caulim
calcinado, moídos sem quartzo durante 30,60, 120 minutos e como recebido para
tempo de ensaio até 24 horas
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 62 - Fluxo de calor de hidratação de pastas preparadas com cimento, caulim
calcinado, filler e moídos com quartzo durante 30,60, 120 minutos, para
tempo de ensaio até 24 horas

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.5.1.1 Etapa de pré-indução
Neste estágio ocorre o contato da água com o cimento e caulim (molhamento),
portanto as fases do clínquer e o sulfato de cálcio adicionado na produção do cimento
começam a se dissolver imediatamente até a saturação da solução, além da
neutralização das cargas eletrostáticas de superfície, fenômenos que liberam calor de
forma intensa. Após ocorrência de um pico de fluxo de calor, acontece uma redução
drástica da liberação de energia, porém sem atingir o valor zero (CINCOTTO,2011).
Mais exatamente, o aluminato tricálcico reage com a água (equação 4) e tão
logo o sulfato de cálcio fique disponível na solução. Assim, o C3A reage com o CS̅,
formando a etringita (equação 5), que é uma reação altamente exotérmica. Arcanita e
ternadita, também se dissolvem nesta etapa, ambos presentes em alta concentração
no cimento de referência, conforme demonstra o equivalente alcalino, igual a 1,19. O
C3S também começa a reagir com a água, liberando hidróxido de cálcio para o meio
aquoso, na forma de íons Ca2+ e OH-.
Nesta etapa os caulins ativados, seja pelo processo térmico ou mecanoquímico
não participam diretamente da reação, porém dada a alta área superficial específica
de alguns caulins, foi constatado a influência destes neste estágio, conforme será
demonstrado a seguir.
Pela análise prévia das curvas das figuras 61 e 62, foi percebido que o fluxo
de calor na fase de molhagem é bastante intenso, principalmente para os caulins
moídos sem quartzo. Na tabela 27 estão reunidos os fluxos no ponto de intensidade
máxima, para tempos de determinação de determinação entre 100 a 200 segundos.
Os valores da referida tabela contêm os fluxos de energia térmica por massa de
amostra e normalizada por de massa de cimento.
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Tabela 27 - Resultados de calores de hidratação das pastas preparadas com
cimento e misturas com caulins ativados, metacaulim,
caulim como recebido e quartzo

Composição
CP V ARI

Fluxo de calor
(W/kg) (1)

Fluxo de
calor
(W/kg) (2)

Adições

100%

0%

---

25,7

25,7

65%

35%

Caulim como recebido

36,8

56,6

65%

35%

Filler

12,7

19,5

65%

35% Caulim moído 30 minutos

34,8

53,5

65%

35% Caulim moído 60 minutos

38,9

59,8

65%

35% Caulim moído 120 minutos

40,4

62,2

65%

35% Caulim e quartzo in natura

19,7

30,3

28,5

43,8

28,3

43,5

25,7

39,5

19,4

29,8

65%

35%

65%

35%

65%

35%

65%

35%

60% Caulim + 40%
Quartzo moídos 30
minutos
60% Caulim + 40%
Quartzo moídos 60
minutos
60% Caulim + 40%
Quartzo moídos 120
minutos
Caulim calcinado

Fonte: Elaborado pelo autor
(1) Fluxo de calor no pico do período de pré-indução, para tempo de ensaio entre 100 e 200
segundos por massa de amostra.
(2) idem por massa de cimento.

Para avaliar com maior profundidade esta primeira fase da hidratação do
cimento, foram elaborados os gráficos das figuras 63 e 64, com as curvas de calor de
hidratação do tempo inicial até 0,5 hora. Com exceção do caulim moído até 120
minutos, a etapa de pré-indução, se encerra próximo ao tempo de ensaio mencionado.
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Figura 63 - Fluxo de calor de hidratação de pastas preparadas com cimento e caulim
calcinado, moídos sem quartzo durante 30,60, 120 minutos
e como recebido para tempo de ensaio até 0,5 hora
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Fonte: Elaborado pelo autor

Pelas figuras 63 e 64 constata-se que pastas preparadas com caulins ativados
pelo processo mecanoquímico apresentam fluxo de calor superior em comparação ao
cimento de referência, ao caulim calcinado, ao caulim como recebido e ao cimento
com filler. A diferença do comportamento da curva de fluxo de calor entre o caulim
calcinado e como recebido é clara até 0,4 horas de ensaio.
Para o caulim moído sem quartzo, quanto maior o tempo de moagem maior é
o fluxo de calor, ao contrário do que ocorre com a moagem do caulim com quartzo,
pois para tempos de moagem de 60 e 120 minutos, não há diferença de resultados
entre os mesmos.
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Figura 64 - Fluxo de calor de hidratação de pastas preparadas com cimento, caulim moído
com quartzo durante 30,60,120 minutos, caulim calcinado e com filler para tempo de
ensaio até 0,5 hora
60% - C + 40% - Q
t = 60 min

30

Fluxo de calor
Legenda
C - caulim
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12
CP V ARI

10

Filler

8
6
4
2
0
0

0,1

0,2
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0,4

0,5
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Fonte: Elaborado pelo autor

Na tabela 28 estão compilados os calores de hidratação acumulados até 0,5
hora de ensaio por massa unitária de amostra, ajustada para massa de cimento, as
respectivas áreas específicas dos caulins determinadas pelo método de BET e o D(90)
obtido pela granulometria a laser dos caulins como recebido, moídos e metacaulim.
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Tabela 28: Resultados de calores de hidratação das pastas preparadas com cimento e
misturas com caulins ativados, caulim calcinado, caulim como recebido e quartzo
para 0,5 hora de determinação e área superficial específica dos caulins

Q acum.
0,5 horas
1
(J/g) ( )

Composição

Q acum.
0,5
BET D(90)
horas (m2/g)
(3)
2
(J/g) ( )
-----

100%

0%

---

16,4

65%

35%

Caulim como recebido

20,1

30,9

9,79

9,23

65%

35%

9,8

15,1

---

---

65%

Filler, quartzo moído 15
minutos
35% Caulim moído 30 minutos

22,7

34,9

25,8

33,5

65%

35% Caulim moído 60 minutos

27,5

42,3

38,2

76,3

65%

35% Caulim moído 120 minutos

30,6

47,1

54,6

89,3

65%

CP V 35% Caulim e quartzo in natura
60% Caulim + 40%
ARI
35%
Quartzo moídos 30
minutos
60% Caulim + 40%
35%
Quartzo moídos 60
minutos
60% Caulim + 40%
35%
Quartzo moídos 120
minutos
35%
Metacaulim

13,1

20,2

---

---

19,3

29,7

23,2

65,2

21,5

33,1

28,9

71,7

21,6

33,2

25,3

92,3

13,3

20,5

10,8

149

65%

65%

65%
65%

Fonte: Elaborado pelo autor
(1) calor acumulado até 0,5 hora de ensaio por massa de amostra.
(2) calor acumulado até 0,5 hora normalizado para massa de cimento.
(3) micrômetro.

As diferenças entre o fluxo de calor e energia liberada acumulada entre o caulim
como recebido e o metacaulim, obtidos pelas tabelas 27 e 28, não podem ser
explicadas pela comparação da área superficial específica, pois esses valores são
respectivamente 9,8 m2/g e 10,8 m2/g, ou seja, a área específica aumenta 10%
enquanto o calor liberado acumulado decresce 33,8%. Esta questão pode ser
justificada pelos valores de D(90), 9,2 µm e 149 µm respectivamente, dado que as
áreas específicas são similares mas ocorre um aumento do D(90) em mais de 16
vezes.
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Com a finalidade de avaliar a influência da ativação térmica e principalmente
da mecanoquímica sobre o calor acumulado, elaborou-se o gráfico da figura 65,
correlacionando a energia térmica liberada e a área superficial específica. Constatase que à medida que há o incremento da área, o calor liberado também aumenta, com
coeficiente de regressão linear igual a 0,82. O autor sugere que os caulins moídos são
responsáveis pelo aumento do calor liberado pelo cimento nesta fase do ensaio.
Figura 65 - Curva de regressão linear entre o calor liberado acumulado (por massa de
cimento) até 0,5 hora de hidratação de pastas preparadas com cimento / caulins
ativados e área superficial específica dos caulins

60
R² = 0,8249

Q - Calor acumulado (J/g)

50
40
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20
10
0
0
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20

30

40

Área superficial específica - BET - (m2/g)
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.5.1.2 Etapa de indução
Também conhecido como estágio de dormência, durante o período de indução
as reações do cimento são bastante lentas e confere um efeito prático importante pois
proporciona ao concreto tempo necessário para ser transportado e aplicado na
construção (SCRIVENER, NONAT;2011). De acordo com esses autores, a baixa
velocidade de hidratação do cimento na fase de indução não é devido à formação de
uma camada de produtos hidratados que cobriria os grãos de cimento, uma teoria
bastante aceita no meio acadêmico e industrial até recentemente.
A teoria proposta por Julliand et. al. (2010) e confirmada por Scrivener e Nonat
(2011) diz que a dissolução da alita é bastante lenta porque este fenômeno ocorre
somente a partir de pites formados no período de pré-indução. No mencionado
estágio, a dissolução das partículas de C3S ocorre preferencialmente a partir de
defeitos em sua superfície, produzindo pites ao longo da área superficial que está em
contato com a água. Este fenômeno coincide também com a supersaturação da
concentração de portlandita na solução, de acordo com a figura 66.
Sem objetivo de prolongar este debate e tendo o objetivo apenas de ser
informativo, GARTNER (2016) publicou um artigo para propor uma outra visão, com
relação ao trabalho de JULLIAND et. al. (2010). Ele propõe que a velocidade da
hidratação a idades maiores é principalmente controlada pela porosidade e
permeabilidade dos produtos de hidratação.
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Figura 66 - Gráficos de concentração de Ca2+ e fluxo de calor do C3S ao longo das
diversas fases da hidratação. (I) – pré-indução, (II) – indução, (III) aceleração e (IV)
desaceleração e final

Fonte: Julliand et. al. (2010)

Observando-se as figuras 61 e 62, constata-se que pastas com adição de
caulins moídos apresentam fluxos de calor maiores na fase de indução, se
comparado com o cimento de referência. O caulim como recebido, filler e
metacaulim também apresentam fluxos maiores, ajustando-os para massa cimento.
Na tabela 29 estão reunidos os valores de fluxos de calor mínimos. A pasta
preparada com caulim moído a 120 minutos, apresentou comportamento distinto
de todas as amostras, com pequeno, mas visível pico no fluxo de calor com 1,6
horas de ensaio. Pela observação da referida após o término do ensaio, haviam
algumas minúsculas manchas brancas visíveis a olho nu, o que indica que devido
à elevada área superficial específica do caulim (54,6 m2/Kg), o período de
dissolução inicial demandou maior quantidade de água do que a usual.
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Tabela 29 - Resultados de fluxos de calor por massa de cimento, no ponto de inflexão da
curva do calor de hidratação de das pastas preparadas com cimento e misturas com
caulins moídos, caulim calcinado, caulim como recebido e quartzo, no estágio de indução
Composição
100%
65%

0%
35%

--Caulim como recebido

65%

35%

Filler
Caulim moído sem
quartzo
Caulim moído com 40%
de quartzo
Caulim calcinado

65%

CP V ARI

35%

65%

35%

65%

35%

Fluxo de calor
(W / Kg cimento)
0,6
0,9
0,8
~2,8
~2,3
1,2

Fonte: Elaborado pelo autor
(*) Valores de fluxo médio, para amostras com caulins moídos com e ser quartzo.

Figura 67 - Fluxo de calor de hidratação de pastas preparadas com cimento
e caulim calcinado, moídos sem quartzo durante 30,60, 120 minutos e
como recebido para tempo de ensaio entre 0,5 e 4 horas
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recebido
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2

2,5
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Quanto à duração do período de indução, caulins puros moídos por 30 e 60
minutos, caulins com quartzo moídos por 60 e 120 minutos, metacaulim e filler
apresentam períodos mais longos e definidos, cerca de 1,5 horas. Caulim com
quartzo moído por 30 minutos apresenta duas rampas de aceleração, a primeira
(1,7 horas), logo após o início da aceleração do cimento CP V ARI (1,3 horas) e a
segunda com tempo de ensaio de 3 horas, antes dos seus similares moídos a 60 e
120 minutos que começam o período de aceleração com 3,2 horas. Um aspecto
relevante é que o cimento CP V ARI tem o período de indução bastante curto.
Figura 68 - Fluxo de calor de hidratação de pastas preparadas com cimento, caulim
moído com quartzo durante 30,60,120 minutos, caulim calcinado e com filler para
tempo de ensaio entre 0,5 a 4,5 horas

Fluxo de calor
7

Legenda
C - caulim
Q - quartzo
t = tempo de
moagem

6

Fluxo de calor (W/kg)

5

60% - C
40% - Q
t = 120 min

60% - C
40% - Q
t = 30 min

4

60% - C
40% - Q
t = 60 min

3

2

1

Filler
Caulim
calcinado

CP V ARI
0
0,5

1

1,5

2

2,5
Tempo (horas)

Fonte: Elaborado pelo autor

3

3,5

4

121

4.5.1.3 Etapa de aceleração e desaceleração.
A partir deste estágio começam-se a formar os produtos da reação da água
com as fases reativas do cimento, de acordo com a equação 7.
Apresenta-se novamente as curvas de calor de hidratação até 24 horas, nos
gráficos das figuras 69 e 70. É possível perceber que o início da aceleração do
cimento,

caulim

como

recebido,

metacaulim

e filler

ocorrem

quase

que

simultaneamente, entre 1,4 e 1,8 horas. Os estágios de aceleração dos materiais
mencionados terminam entre 8,8 e 10,4 horas, tempo este determinado pelo ponto de
intensidade máxima do fluxo de calor. Portanto, a duração da fase de aceleração dos
mencionados cimentos obtidos pela figura 69 é de 9 horas.
Caulins ativados pelo processo mecanoquímico, com exceção do moído por
120 minutos, iniciam o período de aceleração entre 1,8 e 2,4 horas, ou seja, após o
cimento de referência. O pico de intensidade máxima do fluxo de calor ocorre entre
4,4 e 5,2 horas, apesar de o estágio de aceleração iniciar após o do cimento, ocorreu
uma redução do período de aceleração com os caulins moídos. A duração média do
estágio de aceleração é de apenas 2,7 horas. Portanto, houve uma redução do tempo
em que ocorre o pico do calor de hidratação em 6,3 horas, em média. Este fenômeno
ocorreu também nos estudos realizados por Souri et. al. 2015 e (TALERO, RAHHAL,
2009), de acordo com as figuras 41 a 43. Este fato pode ser explicado pela elevada
área superficial específica dos caulins moídos, cujos valores estão entre 25,3 e 54,6
m2/g.
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Figura 69 - Fluxo de calor de hidratação de pastas preparadas com cimento e caulim
calcinado, moídos sem quartzo durante 30,60, 120 minutos e como recebido para
tempo de ensaio até 24 horas
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Fonte: Elaborado pelo autor

Principais comentários sobre os gráficos das figuras 69 e 70:
 Deslocamento, para um tempo menor de ensaio, dos picos de fluxo de calor
com a adição de caulim moído ao cimento (seta na cor preta).
 Redução da duração do tempo de aceleração e desaceleração (setas listradas).
 Para o caulim moído por 120 minutos, o período de pré-indução tem tempo de
duração maior, ocorre deslocamento do pico da aceleração da hidratação para 13
horas e redução do fluxo de calor no pico do estágio de aceleração (seta tracejada).
O perfil desta curva é similar ao da hidratação de cimento a 10ºC (CINCOTTO 2011,
figura 8).
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Figura 70 - Fluxo de calor de hidratação de pastas preparadas com cimento, caulim
calcinado, filler e moídos com quartzo durante 30,60, 120 minutos,
para tempo de ensaio até 24 horas

Fonte: Elaborado pelo autor

As pastas que contêm os caulins moídos apresentam desaceleração mais
rápida do que o cimento, em cerca de metade do tempo, aproximadamente 3 horas
em relação ao CP V ARI que sofre desaceleração em 6 horas. Porém todas elas
apresentam um segundo pico, não tão intenso quanto ao primeiro, para tempos de
ensaio entre 9 a 14 horas. Este fenômeno também pode ser observado na figura
71, próximo ao tempo 1,3 dias do gráfico. Na tabela 30 apresentam-se resultados
extraídos das curvas de calorimetria, com os tempos de início do estágio de
aceleração (tacel), desaceleração (tdesac) e final (t final); e a duração dos períodos
de aceleração e desaceleração.
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Figura 71 - Curvas de fluxo de calor de hidratação, por massa unitária de cimento,
comparando pastas de cimento, filler (quartzo), caulins naturais (N) e caulins
moídos por 5 e 7 horas

Fonte: Souri et. al. (2015)
Figura 72: Curvas de fluxo de calor de hidratação com adição de 20 e 40 % de
metacaulim ao cimento (1), por massa unitária de cimento

Fonte: Talero, Rahhal (2009)
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Figura 73 - Curvas de fluxo de calor de hidratação com adição de 20 e 40 %
de mistura 50% de metacaulim e 50% de quartzo ao cimento (1), por massa
unitária de cimento

Fonte: Talero, Rahhal (2009)
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Tabela 30: Resultados extraídos das curvas de calorimetria, com os tempos de início do
estágio de aceleração (t acel.), desaceleração (t desac.) e final (t final); a duração do período
de aceleração e desaceleração e o fluxo de calor do pico de intensidade máxima do
período de aceleração

Composição

Adições

CP V ARI

Duração
t acel. t desac. t. final
Duração
des(horas) (horas) (horas) aceleração
aceleração
(horas)
(1)
(2)
(3)
(horas)

Fluxo de
calor
máximo
4

(W/Kg) ( )

100%

0%

---

1,3

10,3

17,1

9

6,8

5,3

65%

35%

Caulim como
recebido

1,8

9,6

12,6

7,8

3,0

8,0

65%

35%

Filler

2,0

10,5

12,7

8,5

2,2

6,3

65%

35%

Caulim moído
30 minutos

1,7

4,2

6,2

2,5

2,0

12,3

65%

35%

Caulim moído
60 minutos

2,2

3,7

5,7

1,5

2,0

4,3

65%

35%

Caulim moído
120 minutos

4,8

13,3

68,0

8,5

54,7

3,2

1,8

5,1

8,0

3,3

2,9

6,5

2,4

4,6

7,3

2,2

2,7

5,2

2,4

4,3

8,0

1,9

3,7

9,2

1,8

8,8

13,2

7

4,4

6,8

65%

35%

65%

35%

65%

35%

65%

35%

60% Caulim
+ 40%
Quartzo
moídos 30
minutos
60% Caulim
+ 40%
Quartzo
moídos 60
minutos
60% Caulim
+ 40%
Quartzo
moídos 120
minutos
Caulim
calcinado

Fonte: Elaborado pelo autor
(1) Tempo de ensaio para início da aceleração.
(2) Idem para início da desaceleração.
(3) Idem para final da desaceleração
(4) Fluxo de calor no pico da aceleração por massa unitária de cimento.
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A seguir resume-se os principais fenômenos observados nos dados da tabela
30 da curva de calor de hidratação:
a) Cimento, filler, caulim como recebido e metacaulim têm comportamento
similar na aceleração. Porém, durante a desaceleração, percebe-se que
há uma redução do referido período do cimento com filler, metacaulim e
caulim como recebido.
b) Caulim moído por 120 minutos apresenta aceleração tardia, pois a duração
da aceleração e desaceleração é igual a 63,2 horas. Vamos desconsiderar
esta amostra das próximas avaliações e o faremos uma específica deste
material.
c) O cimento apresentou ciclo de aceleração e desaceleração equivalente a
15,8 horas. Caulim como recebido, filler e metacaulim apresentaram
tempo total nesses períodos iguais a 11,0 horas, principalmente devido à
redução no tempo de desaceleração.
d) Caulins moídos apresentam menor tempo de aceleração e desaceleração,
equivalente a 4,9 horas. Esta duração equivale a 33% do tempo do cimento
de referência.

Na tabela 31 apresentam-se resultados do calor de hidratação acumulado para
1,3 e 7 dias de determinação, por massa unitária de amostra e normalizada para
massa unitária de cimento. Assumindo-se que o filler é quimicamente inerte e
considerando o fato de que a distribuição granulométrica, cujos resultados estão
apresentados na tabela 23, é menor do que os caulins moídos e metacaulim, presumese que todo o calor liberado pelos caulins acima do liberado pelo filler é originado pela
atividade pozolânica (ALUJAS et. al. 2015). Portanto, foi calculado a diferença de
energia térmica acumulada entre os caulins moídos, como recebido, metacaulim e o
filler.
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Tabela 31 - Calor acumulado para 1,3 e 7 dias de ensaio, para massa unitária de
amostra e cimento

Calor acumulado
(J/g amostra)

Composição

Calor acumulado
(J/g cimento)

1 dia 3 dias 7 dias 1 dia 3 dias 7 dias
100%

0%

65%

35%

65%

0%

65%

35%

----

342

364

---

---

---

267

291

314

411

448

261

288

280

402

443

215

286

315

331

440

485

201

294

325

309

452

500

180

297

324

277

457

498

193

261

282

297

402

434

65%

60% Caulim +
40% Quartzo
35%
186
moídos 30
minutos

280

312

286

431

480

65%

60% Caulim +
40% Quartzo
35%
171
moídos 60
minutos

278

312

263

428

480

65%

60% Caulim +
40% Quartzo
35%
170
moídos 120
minutos

283

331

262

435

509

65%

35%

Caulim
calcinado

289

330

282

445

508

Caulim como
204
recebido
Filler
182

Caulim moído
30 minutos
Caulim moído
35%
60 minutos
Caulim moído
35%
120 minutos
Caulim e
35%
quartzo in
natura

65%
65%
65%

CP V ARI

255

183

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 32 -Diferença do calor acumulado para 1,3 e 7 dias de ensaio, entre pastas com
caulim e metacaulim, para massa unitária de amostra e cimento

Diferença de calor
(J/g cimento)
1 dia 3 dias 7 dias

Composição
65%

35%

C como recebido

34

9

5

65%

35%

C30

51

38

42

65%

35%

C60

29

51

57

65%

35%

C120

-3

55

55

65% CP V ARI 35%

60C 40Q 30

6

29

37

65%

35%

60C 40Q 60

-17

26

37

65%

35%

60C 40Q 120

-18

34

66

65%

35%

MK

2

43

65

Fonte: Elaborado pelo autor

Da tabela 32, elaborou-se o gráfico da figura 74, para facilitar a comparação de
calor liberado entre as pastas, com as legendas abaixo:
C – caulim.
Q – quartzo.
MK- metacaulim.
60C 40Q – mistura 60% de caulim e 40% de quartzo.
30,60, 120 – tempos de moagem em minutos.

130
Figura 74 - Estimativa de atividade pozolânica a partir do calor de hidratação acumulado a
1,3 e 7 dias de determinação de pastas preparadas com caulins como recebido,
moídos e metacaulim
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Fonte: Elaborado pelo autor

A discussão dos resultados priorizará a comparação entre o calor acumulado
de caulins ativados pelo processo mecanoquímico versus o do metacaulim. Pelo
gráfico constata-se que a partir de 3 dias de hidratação todas as amostras ativadas
apresentam atividade pozolânica. Caulins moídos com quartzo resultaram em calor
liberado 33% abaixo do metacaulim, entretanto caulins moídos sem o quartzo
liberam 11% de energia térmica acima do metacaulim.
Aos 7 dias de ensaio, somente o caulim moído com quartzo por 120 minutos
se equiparou ao resultado do metacaulim. Porém todos caulins moídos
apresentaram reações pozolânicas, os moídos com quartzo apresentam resultados
inferiores em comparação com os calores liberados pelo caulim moído sem quartzo.
Foi compilado na tabela 33, as variações em porcentagem dos calores
acumulados da tabela 32, utilizando como base 100 os resultados a 1,3 e 7 dias do
metacaulim. Valores negativos significam que o resultado está abaixo do
metacaulim e positivos, anotados em negrito, acima do caulim calcinado.
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Tabela 33 - Diferença em percentagem entre calor acumulado pelos caulins em relação
ao metacaulim (valores calculados a partir da tabela 32)

Composição
Adições

CP V ARI
65%

35%

65%

35%

65%

35%

65%

35%

65%

35%

65%

35%

65%

35%

65%

35%

Caulim como
recebido
Caulim moído 30
minutos
Caulim moído 60
minutos
Caulim moído 120
minutos
60% Caulim + 40%
Quartzo moídos 30
minutos
60% Caulim + 40%
Quartzo moídos 60
minutos
60% Caulim + 40%
Quartzo moídos
120 minutos

Comparação entre o calor
acumulado de caulins x
metacaulim
1 dia

3 dias

7 dias

2100%

-79%

-93%

3200%

-11%

-36%

1800%

18%

-12%

-300%

29%

-14%

300%

-32%

-43%

-1200%

-39%

-43%

-1300%

-21%

2%

---

---

---

Caulim calcinado
Fonte: Elaborado pelo autor

Especificamente sobre o comportamento do caulim como recebido, dado que
100% das partículas são inferiores a 10 m, a variação positiva (39 cal / g) da tabela
32 é explicada por esta característica, ou seja, o caulim sem tratamento atua como
agente nucleador e acelerador da hidratação do cimento. Porém, pela tabela 33, ao
comparar o ganho de calor acumulado deste com a do metacaulim para 1 dia, este
apresenta uma diferença de 2100% (39 cal / g contra 2 cal/g). Comparando-se os
D(50) do caulim com o metacaulim, 5 m e 41 m, respectivamente, e sabendo-se
que o caulim sem ativação reagem com a portlandita, encontram-se as justificativas
para o aumento do calor liberado pelo caulim como recebido na idade inicial. A 3 e 7
dias constata-se que o caulim como recebido tem comportamento similar ao do filler
quartzoso, portanto não apresenta atividade pozolânica.
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A partir dos dados da tabela 32, apresenta-se o gráfico da figura 75, de
regressão linear entre a estimativa de calor gerado através das reações pozolânicas
(diferença do calor acumulado pelas pastas contendo caulins como recebido, moídos
e metacaulim versus o filler) e o resultado de Chapelle dos respectivos caulins.
Figura 75 - Curva de regressão linear entre o valor de Chapelle dos caulins e a
diferença do calor liberado acumulado (por massa de cimento) até 7 dias

Chapelle - mg Ca(OH)2 / g metacaulim

pastas preparadas com cimento/caulins ativados e cimento/filler

1600
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400
200
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Q - Calor acumulado (J/g)
Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se que há uma correlação moderada entre os parâmetros avaliados,
indicando que outras variáveis interferem na estimativa da atividade pozolânica. Com
relação à granulometria e área superficial, como ocorre o incremento de BET e
simultaneamente o aumento do tamanho médio de partículas com aumento do tempo
de moagem, o que indica que ocorrem fenômenos de agregação e aglomeração
(MAKÓ et.al., 2001). Um outro aspecto importante é a diferença de comportamento,
das variáveis mencionadas, entre a moagem do caulim com e sem adição de quartzo
como micro corpomoedor. Dado que o quartzo não tende a aglomerar, na moagem
em conjunto o caulim tende a sofrer maior amorfização mas simultaneamente a maior
aglomeração, fenômenos que são opostos com respeito ao aumento da reatividade
do caulim moído.
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4.5.2 Resultados de reometria rotacional
A reometria em pasta pode ser um bom estimador do desempenho de cimentos
em concreto, com a vantagem de ser um método de caracterização não empírico, tal
como é o slump test, ensaio realizado em concreto ou mini slump que é realizado em
pasta. Portanto, é método mais preciso para avaliar o comportamento de pastas,
argamassa e concreto no estado fluido (PILLEGI, PANDOLFELLI; 2003).
As 11 pastas de cimento, cimento com filler quartzoso, caulins e metacaulim,
mencionadas na seção 4.5 foram preparadas utilizando relação água/cimentícios igual
a 0,50. Apesar de a relação ser igual ao utilizado para preparação de pastas para
realização dos ensaios de calorimetria, devido à diferença na metodologia de
preparação, os resultados entre as duas caracterizações não são diretamente
comparáveis.
O ensaio de reometria rotacional, ou de fluxo, foi realizado com a programação
stepped flow test, que simula a pasta em regime de fluxo. As propriedades reométricas
da pasta, viscosidade aparente, tensão de cisalhamento e área de histerese, foram
determinadas em dois regimes de fluxo, um de aceleração e outro de desaceleração,
com taxa de cisalhamento constante. Além disso, o ensaio é realizado em dois ciclos
de aceleração e desaceleração, para eliminar o efeito da mistura sobre a
determinação dos parâmetros reométricos da pasta. Portanto, para comparação das
pastas será utilizado somente os resultados obtidos no segundo ciclo. O tempo total
para preparação da pasta é de 120 segundos, sendo que 70 segundos são relativos
à etapa de mistura enérgica, pois o cimento e água são homogeneizados a 10.000
rpm. A duração total de um ciclo de reometria é de 95 segundos.
No ensaio de reometria, a viscosidade é obtida no ponto de máxima taxa de
cisalhamento (ao final da etapa de aceleração), a tensão de cisalhamento é obtida ao
final da etapa de desaceleração e a histerese considera todo o período do ciclo pois
é equivale à área circunscrita pelas curvas de aceleração e desaceleração do gráfico
tensão versus taxa de cisalhamento.
Neste estudo, uma pasta contendo caulins ativados será considerada bem
dispersa, se apresentar valores de viscosidade, tensão de cisalhamento e áreas de
histerese similares aos do cimento de referência. Uma segunda comparação é a
relação dos parâmetros reométricos de pastas produzidas com caulins moídos versus
o metacaulim. Com relação à área de histerese, áreas positivas indicam que a pasta
foi desaglomerada no período em que houve aumento da taxa de cisalhamento (fase
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de aceleração) e houve reaglomeração lenta durante a desaceleração, ou seja, o
comportamento da pasta foi tixotrópico. Se a área de histerese é negativa, o fluido tem
comportamento relacionado a reopexia.
Na tabela 34 apresentam-se os parâmetros reométricos obtidos no segundo
ciclo, de todas as 11 pastas mencionadas na seção 4.5. Os resultados obtidos na
pasta cimento e caulim como recebido são aproximadamente 9 vezes superiores se
comparados com a referência (cimento CP V ARI). Este resultado deve-se à
distribuição granulométrica do caulim como recebido, cuja faixa do tamanho de
partículas varia entre 0 a 10 µm, valores bem inferiores dos demais caulins.
Considerando que o interesse do projeto é avaliar os caulins ativados e dado que o
caulim como recebido não possui potencial de atividade pozolânica [valor Chapelle
137 mg Ca(OH)2 / g de amostra)], este e o misturado com quartzo in natura, não serão
consideradas nas avaliações a seguir.
Portanto, elaborou-se os gráficos 28,29 e 30, apresentando os resultados de
viscosidade aparente, tensão de escoamento e áreas de histerese da referência, do
filler, dos caulins moídos e metacaulim.
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Tabela 34 - Valores de viscosidade, tensão de escoamento e área de histerese obtida
pela reometria rotacional no segundo ciclo de aceleração e desaceleração em
pastas

Ciclo 2
Composição
CP V
ARI

Adições

100% 0%

Tensão de Área de
Viscosidade
escoamento histerese
(Pa.s)
(Pa)
(Pa/s)

CP V ARI

1,2

2,9

1043,2

Caulim como
recebido

9,1

95,6

8200,4

Filler

1,4

5,9

1319,2

65% 35%

Caulim moído 30
minutos

4,7

49,0

3802,3

65% 35%

Caulim moído 60
minutos

3,6

22,1

3091,4

65% 35%

Caulim moído 120
minutos

2,8

28,9

2472,8

65% 35%

Caulim e quartzo in
natura

2,9

11,5

2837,9

60% Caulim + 40%
65% 35% Quartzo moídos 30
minutos

2,5

6,6

2061,5

60% Caulim + 40%
65% 35% Quartzo moídos 60
minutos

2,4

7,7

2426,1

60% Caulim + 40%
65% 35%
Quartzo moídos
120 minutos

3,6

17,2

3094,3

65% 35%

1,2

18,8

1592,1

65% 35%
65%

0%

Caulim calcinado

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 76 - Viscosidade aparente de pastas com a/c=0,5 obtido por reometria de
fluxo no segundo ciclo
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Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 77: Tensão de escoamento de pastas com a/c=0,5 obtido por reometria de
fluxo no segundo ciclo
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Figura 78 - Área de histerese de pastas com a/c=0,5 obtido por reometria de fluxo
no segundo ciclo
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Fonte: Elaborado pelo autor

Das comparações dos caulins ativados em relação ao CP V ARI constata-se
que:
 Com relação à viscosidade aparente, apenas o metacaulim apresentou
resultado similar ao do cimento, 1,2 (Pa.s).
 Somente as amostras de caulins moídos com quartzo por 30 e 60 minutos se
aproximam do cimento de referência, cerca de 3 vezes superior em comparação ao
cimento.
 Quanto à área de histerese, apenas o metacaulim obteve o resultado mais
próximo ao da referência, ainda assim 50% superior. Áreas de histerese de caulins
ativados são de 2 a 3 vezes maiores do que as do CP V ARI.
 Em linhas gerais, o metacaulim apresentou valores similares ou mais próximos
aos do cimento de referência.
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Das comparações dos caulins ativados em relação ao metacaulim conclui-se
que:
 Quanto à viscosidade aparente, os resultados dos caulins moídos são bastante
superiores aos do metacaulim, sendo 2 a 3 vezes maiores.
 Com relação à tensão de escoamento, caulim moído com quartzo por 30 e 60
minutos apresentaram valores cerca de 3 vezes inferior ao do metacaulim.
 Em relação à área de histerese, caulim moído com quartzo por 30 minutos
apresentou resultado mais próximo ao metacaulim, com resultado 33% superior ao
caulim calcinado.
Em linhas gerais a adição de quartzo ao caulim, melhora os 03 parâmetros
reológicos, em comparação aos do caulim moído puro, especialmente para os
tempos de moagem igual a 30 e 60 minutos.
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5

Conclusões
Apresenta-se a seguir, para recapitular, os objetivos do estudo para direcionar

as discussões deste capítulo:


Comparação das propriedades físico-químicas e mineralógicas dos

caulins ativados.


Avaliação do calor de hidratação e propriedades reológicas de pastas de

cimento Portland Pozolânico obtidas a partir de argilas cauliníticas ativadas pelo
processo térmico e mecanoquímico.
Primeiro aspecto a ser discutido é se a ativação mecanoquímica é capaz de
amorfizar o caulim como recebido e, portanto, aumentar a sua reatividade com cal. Na
tabela 35 apresentam-se os principais resultados de ativação dos caulins pelo
processo térmico (metacaulim) e mecanoquímico:
Tabela 35 - Resultados de Chapelle, área superficial específica, D(90) de caulins e
estimativa de atividade em pasta

Chapelle
1
( )

BET
(m2/g)

D(90)
2
()

137

9,79

9,2

Atividade
Pozolânica
(J/g cimento)
3
()
---

Metacaulim
Caulim moído 30 min.
Caulim moído 120 min.
Caulim e quartzo moído 30 min.

1488
617
1045
906

10,44
25,79
54,61
23,19

149,0
33,5
89,3
65,2

65,0
42,0
55,0
37,0

Caulim e quartzo moído 120 min.

1324

25,32

92,3

65,0

Amostra
Caulim como recebido

Fonte: Elaborado pelo autor
(1) mg Ca(OH)2 / g caulim ativado.
(2) micrômetro.
(3) resultado obtido pelo calor de hidratação.

Os resultados de Chapelle evidenciam que a ativação mecanoquímica
produziu um material reativo com 30 minutos de moagem e à medida que se
aumentou o tempo de moagem, os resultados de Chapelle e a atividade pozolânica
se aproximaram do valor obtido pelo metacaulim.
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Quanto à granulometria, os resultados demonstram que a despeito do
aumento da área superficial específica com o tempo de moagem, o tamanho das
partículas determinadas pela granulometria a laser aumentou. Ficou evidenciado
que ocorreu um fenômeno de agregação e aglomeração das partículas de caulim,
de acordo com Makó et. al. (2001).
Em relação à morfologia, apesar de não ter sido realizado nenhuma
determinação específica sobre esta característica, pode-se deduzir que a partir de
trabalhos publicados por Souri et. al. (2015), Vizcayno et. al. (2010), Sánchez-Soto
et. al. (2000) e Mitrovic e Zdujic (2014) que a estrutura lamelar da caulinita foi
transformada em aglomerados redondos e porosos conforme fotomicrografias de
um caulim ativado em moinho de anéis por Vizcayno et. al. (2010) na figura 79 e
em moinho planetário por Souri et. al. (2015) vide figura 80:
Figura 79 - Fotomicrografia obtida por microscópio eletrônico de transmissão
de caulinita antes da ativação (à esquerda)
e depois (à direita)

Fonte: Vizcayno et. al. (2010)
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Figura 80 - Fotomicrografia obtida por microscópio eletrônico de varredura de caulinita
antes da ativação (à esquerda) e depois (à direita)

Fonte: Souri et. al. (2015)

Pelos ensaios de FTIR também se constatou que a ativação mecanoquímica
promoveu a desidroxilação do caulim e criou defeitos na estrutura cristalina do
mineral, conforme podemos observar nas figuras 51 a 57 e 81. A adição de quartzo
à moagem melhorou a amorfização do caulim, confirmada pela eliminação da
hidroxila para o tempo de moagem igual a 120 minutos.
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Figura 81 - Espectrograma de FTIR no comprimento de onda relativo às hidroxilas
do caulim
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Fonte: Elaborado pelo autor

Segundo aspecto a ser apresentado refere-se aos ensaios de calorimetria de
condução isotérmica. Por não ter sido realizado a caracterização da pasta in situ por
difratometria de raios X, a discussão se dará em função de trabalhos anteriores e
observação das curvas de liberação de calor. Em resumo os principais fenômenos
observados foram:
 Pré-indução: ocorreu um aumento significativo do pico de fluxo de calor de
pastas preparadas com caulins moídos. Apesar de estarem aglomerados, a alta
porosidade das partículas de caulim ativado, constatado pela elevada área
superficial específica é a provável causa para o aumento do fluxo de calor. A figura
65 reforça esta hipótese, demonstrada pela correlação entre o calor acumulado até
0,5 hora e a área superficial BET. O caulim ativado aumentou a velocidade de
dissolução do C3A e da reação deste com o sulfato de cálcio (CS̅), reação que é
altamente exotérmica.
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 Indução: a duração deste estágio foi cerca de 1 hora maior do que a do cimento,
porém ocorreu em patamar de fluxo de calor acima da referência.
 Aceleração e desaceleração: apesar de ter um período de indução maior, a
duração desta fase em pastas com caulins moídos foi em média 3 vezes menor do
que a do cimento. Além disso a intensidade do pico de fluxo de calor foi maior do
que a referência. Este comportamento é observado nos trabalhos de Souri et. al.
(2015) e Talero, Rahhal (2009). Porém, com exceção dos caulins moídos a 30 e 60
minutos, não há evidência de que ocorrem reações pozolânicas significativas até 1
dia de hidratação, de acordo com os dados da tabela 36.
 Efeito filler: a diluição do cimento com caulins ativados foi compensada parcial
ou totalmente pelo aumento da reatividade das misturas, pois o calor acumulado das
mesmas é maior do que o do cimento e o do filler, a partir de 3 dias de idade,
conforme tabela 36. Este fato indica que a alta área superficial dos caulins, promoveu
um maior efeito de nucleação do que o cimento com filler.
 Atividade pozolânica: considerando como referência resultados de calor
acumulado do cimento com caulim ativado pelo processo térmico, constatou-se que
a as misturas cimento com caulim moído a 60 minutos e caulim moído com quartzo
por 120 minutos, apresentaram calor de hidratação equivalente ao da referência.
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Tabela 36 - Resultados de atividade pozolânica calculada pelo calor acumulado
pelas misturas abaixo com relação ao calor
liberado pelo cimento com filler

Composição
CP V ARI

Atividade pozolânica
(J/g cimento)

Adições

1 dia

3 dias 7 dias

65%

35%

Filler

0

0

0

65%

35%

C30

51

38

42

65%

35%

C60

29

51

57

65%

35%

60C 40Q 30

6

29

37

65%

35%

60C 40Q 60

-17

26

37

65%

35% 60C 40Q 120

-18

34

66

65%

35%

2

43

65

MK

Fonte: Elaborado pelo autor

O terceiro aspecto a ser considerado é a caracterização reométrica das pastas.
Apesar de a análise comparativa ter sido realizada apenas com as determinações da
viscosidade aparente, tensão de escoamento e área de histerese, constatou-se que:


Apenas o caulim ativado pelo processo térmico (metacaulim) apresentou

resultados que se aproximaram do cimento de referência.


Em comparação aos parâmetros reométricos do metacaulim, o caulim moído

com quartzo por 30 e 60 minutos foram os que apresentaram valores mais próximos
aos do metacaulim.


Pelas áreas de histerese, constatou-se que as pastas continuam aglomeradas,

não estando na condição ideal que é o estado disperso.
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5.1 Pesquisas futuras
Os estudos futuros que se sugerem são:


Quantificar os produtos de hidratação formados durante as primeiras

idades da hidratação das pastas e correlaciona-los com as curvas de calor de
hidratação e os resultados de reometria rotacional;


Estudar metodologia para reduzir ou eliminar incerteza oriunda da

granulometria do filler na avaliação do calor de hidratação de materiais pozolânicos;


Utilizar teores intermediários de quartzo para moagem conjunta com

caulim, por exemplo 20%, para avaliar resultados em calorimetria e reometria;


Realizar o ensaio de calorimetria com o mesmo método para preparação

de pastas para determinação de reometria, a fim de correlacionar os parâmetros
reométricos com os calorimétricos;


Avaliar aditivos dispersantes para adicioná-lo ao caulim durante a

moagem, para reduzir a agregação e aglomeração de partículas e verificar seu efeito
na reatividade e reometria;


Avaliar aditivos de moagem para adicioná-lo após a moagem do caulim,

para verificar seu efeito na reatividade e reometria;


Realizar a ativação mecanoquímica em moinhos de alta energia de

maior porte ou adaptar um moinho de bolas horizontal de acordo, por exemplo, com
o desenho proposto por Miyazaki et. al. (2000) com objetivo de caracterizar
argamassas preparadas com caulins moídos;


Determinar

o

consumo

energético

necessário

para

ativação

mecanoquímica de argilas potencialmente pozolânicas;


Estudar a melhor combinação entre ativação ácida e mecânica do

caulim, com objetivo de obter a melhor pozolana com menor custo.
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APÊNDICES
A seguir apresenta-se tabelas com códigos de identificação de amostras
utilizadas pelo Laboratório de Materiais de Construção Civil (LMCC) do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas, uma vez que toda a preparação das mesmas foi realizada
pelo LMCC, e a respectiva descrição:
Identificação de amostras de matéria prima.
Ensaios de caracterizações preliminares
LMCC Nº

Descrição

3094/17

Caulim SFC Imerys

3095/17

Caulim NP Imerys

3102/17

Argila caulinítica InterCement

3153/17

Filito InterCement

Identificação de amostras dos ensaios de comparação de moinhos.
Ensaios de comparação dos produtos de ativação mecanoquímica em função do
tipo de moinho
LMCC Nº

Descrição

3293/17

100% Caulim NP (3095/17) - moído em moinho (*) por
15 minutos

3253/17

100% Caulim NP (3095/17) - moído em moinho por 30
minutos

3254/17

100% Caulim NP (3095/17) - moído em moinho por 60
minutos

3255/17

100% Caulim NP (3095/17) - moído em moinho por 120
minutos

3244/17

100% Caulim NP moído em moinho de alta energia por
15 minutos

3245/17

60% Caulim NP + 40% Quartzo (areia IPT) moídos em
moinho de alta energia por 15 minutos

3318/17

60% Caulim NP (3095/17) + 40% Quartzo (3188/17) moído em moinho de anéis por 15 minutos

(*) quando não especificado, o tipo de moinho utilizado foi o de anéis.
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Identificação de amostras dos ensaios de separação do quartzo oriunda da moagem
com Carbonato de Cálcio.
Ensaios de caracterização da granulometria do quartzo moído com Carbonato de
Cálcio P.A.
LMCC Nº

Descrição

3238/17

Carbonato de cálcio P.A. - Synth - Lote: 196010

3188/17

Areia passante lavada passante em peneira ABNT N.°
100

3242/17

60% CaCO3 (3238/17) + 40% Quartzo (3188/17) moído por 15 minutos

3243/17

60% CaCO3 (3238/17) + 40% Quartzo (3188/17) moído por 30 minutos

3246/17

60% CaCO3 (3238/17) + 40% Quartzo (3188/17) moído por 60 minutos

3247/17

60% CaCO3 (3238/17) + 40% Quartzo (3188/17) moído por 120 minutos

3297/17

Quartzo (3188/17) após ataque ácido para remoção do
CaCO3 (3238/17) - moído por 15 minutos

3298/17

Quartzo (3188/17) após ataque ácido para remoção do
CaCO3 (3238/17) - moído por 30 minutos

3299/17

Quartzo (3188/17) após ataque ácido para remover o
CaCO3 (3238/17) - moído por 60 minutos

3300/17

Quartzo (3188/17) após ataque ácido para remoção do
CaCO3 (3238/17) - moído por 120 minutos

3288/17

Quartzo (3188/17) moído por 15 minutos

3289/17

Quartzo (3188/17) moído por 30 minutos

3290/17

Quartzo (3188/17) moído por 60 minutos

3291/17

Quartzo (3188/17) moído por 120 minutos
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Identificação de caulins ativados.
Ensaios de caracterizações dos caulins ativados pelo processo mecanoquímico e
térmico
LMCC Nº

Descrição

3253/17

100% Caulim NP (3095/17) - moído por 30 minutos

3254/17

100% Caulim NP (3095/17) - moído por 60 minutos

3255/17

100% Caulim NP (3095/17) - moído por 120 minutos

3285/17

60% Caulim NP (3095/17) + 40% Quartzo (3188/17) moído por 30 minutos

3286/17

60% Caulim NP (3095/17) + 40% Quartzo (3188/17) moído por 60 minutos

3292/17

60% Caulim NP (3095/17) + 40% Quartzo (3188/17) moído por 120 minutos

3287/17

Caulim NP (3095/17) calcinado a 700°C por 2h
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Identificação de pastas de cimentos pozolânicos.

LMCC Nº

Descrição

3220/17

Cimento CP V ARI - Cauê - Intercement

3326/17

Cimento [65% CP V-ARI (3220/17) + 35% Caulim NP - In
natura (3095/17)]

3334/17

Cimento pozolânico [65% CP V-ARI (3220/17) + 35%
Caulim NP - moído - 30 minutos (3253/17)]

3335/17

Cimento pozolânico [65% CP V-ARI (3220/17) + 35%
Caulim NP - moído - 60 minutos (3254/17)]

3336/17

Cimento pozolânico [65% CP V-ARI (3220/17) + 35%
Caulim NP - moído - 120 minutos (3255/17)]

3337/17

Cimento {65% CP V-ARI (3220/17) + 35% [60% Caulim
NP - In natura (3095/17) + 40% Quartzo (3188/17)]}

3339/17

3340/17

3341/17

Cimento pozolânico {65% CP V-ARI (3220/17) + 35%
[60% Caulim NP + 40% Quartzo - moído - 30 minutos
(3285/17)]}
Cimento pozolânico {65% CP V-ARI (3220/17) + 35%
[60% Caulim NP + 40% Quartzo - moído - 60 minutos
(3286/17)]}
Cimento pozolânico {65% CP V-ARI (3220/17) + 35%
[60% Caulim NP + 40% Quartzo - moído - 120 minutos
(3292/17)]}

3342/17

Cimento pozolânico [65% CP V-ARI (3220/17) + 35%
Caulim NP calcinado a 700°C por 2h (3287/17)]

3343/17

Cimento [65% CP V-ARI (3220/17) + 35% Quartzo
moído por 15 minutos (3288/17)]
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Resultados de distribuição de granulometria a laser

151

152

153

154

155

156

157

158

Análise termogravimétrica e termodiferencial
Amostra LMCC Nº 3095.

Amostra LMCC Nº 3244.

159

Amostra LMCC Nº 3245.

Amostra LMCC Nº 3253.

160

Amostra LMCC Nº 3254.

Amostra LMCC Nº 3254.

161

Amostra LMCC Nº 3255.

Amostra LMCC Nº 3285.

162

Amostra LMCC Nº 3286.

Amostra LMCC Nº 3292.

163

Amostra LMCC Nº 3287.
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Área superficial específica (BET)
Parâmetros obtidos a partir de dados brutos na determinação da área BET.
Parameter

Units

LMC 3095 LMC 3244 LMC 3245 LMC 3253 LMC 3254 LMC 3255

Starting point
End point
Slope(Linear)
Intercept(Linear)
Correlation
coefficient

7
9
20
20
0,443
0,156
0,0014274 0,00067062

3

-1

Vm

[cm (STP) g ]

a s,BET

[m g ]

2

-1

C
Total pore
volume(p /p 0 =0.3 [cm3 g-1]

9
9
8
9
20
23
24
25
0,2307
0,1679
0,1136
0,079211
0,001146 0,00081997 0,00052866 0,00048532

1

1

1

0,9999

0,9999

0,9998

2,25

6,3824

4,3133

5,9264

8,7655

12,548

9,793

27,779

18,774

25,794

38,152

54,613

311,37

233,64

202,3

205,79

215,8

164,21

0,005006

0,01386

0,0094035

0,013035

0,019582

0,027864

2,0447

1,9958

2,0036

2,0214

2,0531

2,0408

14)
Mean pore
diameter

[nm]

Parâmetros obtidos a partir de dados brutos na determinação da área BET.
Parameter

Units

LMC 3285 LMC 3286 LMC 3287 LMC 3292 LMC 3293 LMC 3318

Starting point
End point
Slope(Linear)
Intercept(Linear)
Correlation
coefficient

9
8
23
23
0,1868
0,15
0,00091823 0,00080832

3

-1

Vm

[cm (STP) g ]

a s,BET

[m g ]

2

-1

C
Total pore
volume(p /p 0 =0.3 [cm3 g-1]

6
21
0,4147
0,0022127

9
24
0,1707
0,0011912

7
17
0,2566
0,0011587

8
18
0,3036
0,00169

1

0,9999

1

0,9999

1

0,9999

5,3277

6,6322

2,3987

5,8183

3,8797

3,2761

23,189

28,867

10,44

25,324

16,886

14,259

204,41

186,53

188,4

144,28

222,45

180,62

0,011684

0,014509

0,0053002

0,012743

0,0085942

0,0072904

2,0155

2,0106

2,0307

2,0128

2,0358

2,0451

14)
Mean pore
diameter

[nm]

Reometria rotacional
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LMC 3334

200
150

Aceleração

100
50
0
0

20
40
Taxa de cisalhamento (s-1)

60

LMC 3334

600
500

Aceleração

Viscosidade (Pa.s)

Tensão de cisalhamento (Pa)

250

400
300
200
100
0
0

20
40
Taxa de cisalhamento (s-1)

60
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Tensão de cisalhamento (Pa)

LMC 3335

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Aceleração
Desaceleração

0

20
40
Taxa de cisalhamento (s-1)

60

LMC 3335

250
Aceleração

Viscosidade (Pa.s)

200

Desaceleração

150
100
50
0
0

10

20
30
40
Taxa de cisalhamento (s-1)

50

60
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LMC 3326

Tensão de cisalhamento (Pa)

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Aceleração
Desaceleração

0

20
40
Taxa de cisalhamento (s-1)

60

LMC 33326

1.200

Viscosidade (Pa.s)

1.000

Aceleração
Desaceleração

800
600
400
200
0
0

10

20
30
40
Taxa de cisalhamento (s-1)

50

60
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LMC 3336

Tensão de cisalhamento (Pa)

160
140
120
100

Aceleração

80

Desaceleração

60
40
20
0
0

20
40
Taxa de cisalhamento (s-1)

60

LMC 3336

350

Viscosidade (Pa.s)

300

Aceleração
Desaceleração

250
200
150
100
50
0
0

10

20
30
40
Taxa de cisalhamento (s-1)

50

60
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LMC 3337

Tensão de cisalhamento (Pa)

160
140
120
100

Aceleração

80

Desaceleração

60
40
20
0
0

20
40
Taxa de cisalhamento (s-1)

60

LMC 3337

140

Viscosidade (Pa.s)

120

Aceleração

100

Desaceleração

80
60
40
20
0
0

10

20
30
40
Taxa de cisalhamento (s-1)

50

60

170

LMC 3343

Tensão de cisalhamento (Pa)

80
70
60
50

Aceleração

40

Desaceleração

30
20
10
0
0

20
40
Taxa de cisalhamento (s-1)

60

LMC 3343

70

Viscosidade (Pa.s)

60

Aceleração

50

Desaceleração

40
30
20
10
0
0

10

20
30
40
Taxa de cisalhamento (s-1)

50

60

171

LMC 3342

Tensão de cisalhamento (Pa)

70
60
50
Aceleração

40

Desaceleração

30
20
10
0
0

20
40
Taxa de cisalhamento (s-1)

60

Viscosidade (Pa.s)

LMC 3342

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Aceleração
Desaceleração

0

10

20
30
40
Taxa de cisalhamento (s-1)

50

60

172

Tensão de cisalhamento (Pa)

LMC 3341

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Aceleração
Desaceleração

0

20
40
Taxa de cisalhamento (s-1)

60

Viscosidade (Pa.s)

LMC 3341

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Aceleração
Desaceleração

0

10

20
30
40
Taxa de cisalhamento (s-1)

50

60

173

Tensão de cisalhamento (Pa)

LMC 3340

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Aceleração
Desaceleração

0

20
40
Taxa de cisalhamento (s-1)

60

Viscosidade (Pa.s)

LMC 3340

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Aceleração
Desaceleração

0

10

20
30
40
Taxa de cisalhamento (s-1)

50

60
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Tensão de cisalhamento (Pa)

LMC 3339

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Aceleração
Desaceleração

0

20
40
Taxa de cisalhamento (s-1)

60

Viscosidade (Pa.s)

LMC 3339

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Aceleração
Desaceleração

0

10

20
30
40
Taxa de cisalhamento (s-1)

50

60
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