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Resumo
Aumentar o uso de adições minerais no cimento Portland e reduzir a
quantidade de clínquer no cimento representam a principal alternativa e o desafio do
setor para a mitigação de suas emissões atmosféricas. Este estudo irá avaliar a
mistura de material carbonático e metacaulim para um cimento CP II-Z com vistas à
manutenção da sua resistência mecânica, a partir da dosagem de material
carbonático e metacaulim. Para essa avaliação ensaios foram dosados cimentos em
laboratório com teores diversos de material carbonático e metacaulim. Os resultados
de resistência mecânica em argamassas, ensaios químicos de consumo de cal,
análise termogravimétrica da argamassa, análise mineralógica por DRX das
argamassas permitiram verificar que é possível dosar este tipo de cimento com uma
proporção majoritária de material carbonático em relação ao metacaulim, obtendo-se
a manutenção dos resultados de resistência à compressão para um CP II-Z dentro
dos limites de dosagem da normatização vigente para o CP II-Z.

Palavras-chave: Cimento composto, atividade pozolânica, material carbonático,
metacaulim, consumo de cal, materiais cimentícios suplementares (MCS).

Abstract
Influence of the mixture of metakaolin with carbonate material on CP II-Z
cement: evaluation from laboratory test data.
Increasing the use of mineral additions in Portland cement and reducing the
amount of clinker in cement represent the main alternative and industry challenge for
mitigating its atmospheric emissions. This study will evaluate the mixture of
carbonate material and metakaolin for a CP II-Z cement in order to maintain its
mechanical strength, based on the dosage of carbonate material and metakaolin. For
this evaluation, tests were measured in laboratory cements with different levels of
carbonate material and metakaolin. The results of mechanical strength in mortars,
chemical tests of lime consumption, thermogravimetric analysis of the mortar,
mineralogical analysis by XRD of the mortars allowed us to verify that it is possible to
dose this type of cement with a majority proportion of carbonate material in relation to
metakaolin, obtaining maintenance of the compressive strength results for a CP II-Z
within the dosage limits of the current regulations for the CP II-Z.
Key words: Composite cement, pozzolanic activity, carbonate material, metakaolin,
lime consumption, supplementary cementitious materials (SCM).
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INTRODUÇÃO
A utilização de Materiais Cimentícios Suplementares (MCS) no cimento
Portland oferece benefícios como: redução do custo, aumento da vida útil das
jazidas de calcário e argila, diminuição da emissão do dióxido de carbono,
diminuição no consumo de energia elétrica durante a moagem e aumento do volume
de cimento produzido. Logo, pesquisas, ações e estratégias na utilização desses
MCS serão cada vez mais exploradas nos próximos anos (JUENGER; SNELLINGS;
BERNAL, 2019).
Uma das principais vantagens dos MCS é o aumento significativo da
resistência química do ligante em contato com soluções agressivas ao concreto. A
durabilidade aprimorada dos ligantes combinados MCS permite prolongar a vida útil
das estruturas e reduz a necessidade e o inconveniente de substituir construções
deterioradas. O ganho da durabilidade em cimentos com a utilização de MCS ocorre
devido a redução de Ca(OH)2 disponível e, portanto, reduzindo a possibilidade de
lixiviação do concreto, mas especialmente atua na redução da porosidade do
concreto devido a formação de compostos cimentantes pela reação do MCS com
hidróxido de cálcio com consequente redução da porosidade do concreto
SNELLINGS; MERTENS; ELSEN, 2012). De acordo com Snellings; Mertens; Elsen
(2012), o aumento de C-S-H com razão Ca/Si reduzida devido ao uso de MCS
produz distribuições de tamanhos de poros mais finos e permeabilidades mais
baixas
O cimento Portland na indústria da construção encontra suas raízes no
mundo antigo, onde as misturas de materiais calcinados e finamente moídos foram
desenvolvidas como ligantes inorgânicos. Vestígios arquitetônicos da civilização
minóica (2000-1500 a.C) em Creta mostraram evidências do uso combinado da cal
apagada e adições de cacos de cerâmica finamente moídos para se produzir
argamassas de cal utilizadas em cisternas e aquedutos (SNELLINGS; MERTENS;
ELSEN, 2012).
As evidências do uso deste e de outros materiais vulcânicos pelos antigos
gregos datam do período aproximado de 500-400 a.C, conforme descoberto na
antiga cidade de Kamiros, Rodes. Nos séculos seguintes, o conhecimento
tecnológico foi disseminado para o continente, eventualmente adotado e melhorado
pelos romanos. As alternativas romanas para a terra de Santorin eram pedras-
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pomes vulcânicas ou tufo encontrado em territórios vizinhos, os mais famosos
encontrados em Pozzuoli (Nápoles), originando o nome pozolana. Resíduos de
cerâmica triturada eram frequentemente usados quando os depósitos naturais não
estavam disponíveis localmente (SNELLINGS; MERTENS; ELSEN, 2012).
Mais recentemente, a partir da segunda metade do século 20, a adição ao
cimento Portland de materiais naturais ou artificiais capazes de reagir com a cal para
produzir

um

produto

cimentício

recebeu

atenção

renovada

(SNELLINGS;

MERTENS; ELSEN, 2012).
A produção de clínquer Portland utiliza muita energia em seu processo, onde
as matérias-primas são tipicamente queimadas a 1450 °C. A utilização de MCS
apresenta vantagens econômicas ao substituir uma parte do clínquer na composição
do cimento (SNELLINGS; MERTENS; ELSEN, 2012). Dessa forma, o conhecimento
milenar da utilização de pozolanas pelas antigas civilizações gregas e romanas
fundamenta a aplicação dos MCS, porém com aprofundamento de conhecimentos e
inovação característicos das últimas décadas na produção de cimento Portland.
A substituição de uma parte do clínquer em cimento favorece o desempenho
mecânico e a durabilidade do concreto. Muitos estudos indicam que a durabilidade
desses cimentos é substancialmente melhorada, o que representa um incentivo para
ampliar e otimizar a incorporação de MCS ao cimento (SNELLINGS; MERTENS;
ELSEN, 2012). Dentre os parâmetros normativos do cimento Portland, a resistência
à compressão (Rc) é o parâmetro monitorado com cautela, sendo mantida dentro
das faixas permitidas por meio do controle industrial. Os teores dos componentes do
cimento Portland (clínquer, gipsita e adições minerais) são controlados com rigor.
No caso do cimento CP II-Z, produzido a partir de clínquer, gipsita, pozolana e
material carbonático, numa estratégia de produção atual se busca a redução do fator
clínquer com aumento de fíler, respeitando-se os limites de resistência à
compressão (Rc) e demais parâmetros normativos.
Em 2018, a norma NBR 16697 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2018) alterou a faixa de dosagem de material carbonático de 6 a 14 %
para 0 a 15 %, em massa, para o cimento CP II-Z, seguindo a tendência mundial do
setor cimenteiro para a redução do teor de clínquer no cimento e, com isso, torná-lo
um produto mais sustentável.
Esse estudo avalia a contribuição do metacaulim em cimento CP II-Z
associado à adição de material carbonático, a partir de dados de ensaios de
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laboratório para se avaliar o efeito das adições empregadas metacaulim e material
carbonático. Para essa avaliação os ensaios de resistência à compressão foram
realizados conforme a norma NBR 7215 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2019), que fixa relação a/c, sem ajuste de finos ou uso de aditivos
redutores de água, conforme a prática atual da indústria de cimento.
1.1

Objetivo
Avaliar a mistura de material carbonático e metacaulim em cimento tipo CP II-

Z, obtido em laboratório, com vistas à manutenção da sua resistência mecânica, a
partir de dosagens das adições de material carbonático e metacaulim.
1.2

Justificativa
A indústria de cimento que impacta o meio ambiente, principalmente, pela

emissão do dióxido de carbono (CO2), busca sua redução por meio do aumento da
eficiência energética, melhores práticas no consumo de adições minerais e o uso de
resíduos industriais. Nesse contexto, esta pesquisa busca maximizar o uso de
material carbonático e minimizar o metacaulim no cimento Portland do tipo CP II-Z e,
consequentemente, reduzir o fator clínquer do cimento. Essa medida representa a
uma alternativa relevante em relação desafio do setor para a mitigação de suas
emissões atmosféricas.
De acordo com o Roadmap do setor de cimento no Brasil que foi realizado em
2019, a redução do fator clínquer de 67 % em 2014 para 52 % em 2050, evitará a
emissão cumulativa de 290 Mt de CO2. Isto pode representar 69 % do potencial de
redução do setor até 2050. A expectativa de redução na disponibilidade de escórias
siderúrgicas e cinzas volantes no longo prazo levará o setor a buscar outras
soluções, como ampliar o uso de MCS (VISEDO; PECCHIO, 2019).
Esta pesquisa visa contribuir com a indústria de cimento ao explorar o maior
uso do material carbonático associando-o ao material pozolânico e, com isso,
propiciar a redução de consumo de pozolana no CP II Z, que normalmente é uma
matéria prima que demanda tratamento térmico. O cimento assim produzido estaria
de acordo com dois importantes desafios apontados no Roadmap, ou seja, aumentar
o uso de adições minerais e reduzir o consumo energético na produção do cimento.
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1.3

Estrutura do estudo
A dissertação está organizada em cinco capítulos, conforme detalhado a

seguir.
No primeiro capítulo são apresentados a contextualização do tema, objetivo e
justificativa do estudo e a estruturação da pesquisa.
No segundo capítulo é apresentada a revisão bibliográfica referente ao tema,
com foco em materiais cimentícios suplementares e sua aplicação na produção de
cimento.
O terceiro capítulo são descritas as técnicas de ensaios e métodos aplicados
na caracterização dos materiais e dos cimentos estudados.
O quarto capítulo descreve o procedimento experimental que foi aplicado.
No quinto capítulo são apresentados os resultados obtidos com discussão de
dados.
No sexto capítulo são apresentadas as discussões de resultados do estudo.
No sétimo capítulo são apresentadas as considerações finais do estudo e
indicações de estudos futuros na linha da pesquisa desenvolvida.
No final desse estudo são apresentadas as referências bibliográficas
utilizadas na dissertação e apêndices com os dados gerais obtidos nas
caracterizações executadas em laboratório.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
As adições de MCS utilizados na produção do cimento podem usufruir o
benefício de se reutilizar resíduos gerados por outras indústrias e proveniências. A
destinação adequada desses materiais possibilita melhorias para o meio ambiente e
nas propriedades do concreto (MEHTA; MONTEIRO, 2014).
Os MCS reagem na presença de água combinada com portlandita e formam o
silicato de cálcio hidratado (C-S-H) similar ao formado na hidratação do cimento
Portland (MARTINS; MEDEIROS, 2018).
Os materiais alternativos usados, atualmente, e classificados como MCS,
incluem as pozolanas, cujo detalhamento está apresentado nos itens 2.1 a 2.4.
Esses MCS são provenientes de resíduos gerados por indústrias de transformação,
dessa forma, a cinza volante é um resíduo das termoelétricas a carvão, a sílica ativa
é um resíduo da produção de ferro silício e a cinza de casca de arroz é um resíduo
gerado da queima da casca do arroz (SNELLINGS, 2016).
No concreto os MCS reagem quimicamente com cálcio presente no meio,
cujos produtos da reação são cimentícios por natureza. Em decorrência desse
comportamento, os MCS são considerados constituintes cimentícios do concreto e
devem ser incluídos no cálculo da relação água / material cimentante do concreto
(THOMAS, 2013).
A produção de cimentos provoca alterações climáticas associadas à emissão
antropogênica de gases de efeito estufa. Além da necessidade de atingir altas
temperaturas nos fornos de clínquer, a liberação de CO 2 pela decomposição do
calcário resulta em uma proporção média de 0,87 kg de CO2 emitido por kg de
cimento Portland produzido. Apenas a indústria de cimento mundial é responsável
por 5 a 7 % das emissões antrópicas. As perspectivas futuras preveem um aumento
na produção de cimento Portland em países em desenvolvimento. Portanto, a
produção de contemporânea de cimento enfrenta desafios para se produzir cimentos
mais sustentáveis, ou seja, com menor consumo de energia e sem sacrificar o
desempenho mecânico ou prejudicar a durabilidade do produto final (SNELLINGS;
MERTENS; ELSEN, 2012).
No contexto da política de créditos de carbono que está em ampliação a nível
mundial, os incentivos sociais e as cotas de emissão de CO2 são associadas na
redução de emissões globais de CO2, e está sendo aderido e evoluindo como uma
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questão importante para a indústria de cimento mundial. Como uma resposta técnica
promissora, verifica-se o desenvolvimento crescente e atual do uso de MCS. A
utilização de subprodutos industriais disponíveis em quantidades abundantes e com
composição química e mineralógica favoráveis, como as escórias de alto-forno
granuladas moídas e cinza de carvão ou cinzas volantes de usina termoelétricas
está consagrada em muitos países (SNELLINGS; MERTENS; ELSEN, 2012).
No entanto, a disponibilidade de MCS de alta qualidade originários de
subprodutos industriais é limitada, e, em geral, tais MCS são praticamente todos
consumidos pela indústria de cimento local. Da mesma forma, verifica-se que há um
declínio na produção de escórias de alto-forno e de cinzas, atrelados a redução de
produção de aço e substituição progressiva da geração de eletricidade das usinas
termoelétricas em prol de tecnologias mais limpas como energia solar e a eólica
(SNELLINGS; MERTENS; ELSEN, 2012).
Pesquisas indicam a possibilidade da substituição de 15 % a 20 % de ligante
por fíler calcário sem alterar a resistência à compressão de forma significativa,
mesmo sem controle da área superficial e da distribuição granulométrica (COSTA;
CARDOSO; JOHN, 2016).
Em argamassas seria possível a substituição em até 30 % por fíler calcário
com distribuição granulométrica inferior à do ligante sem interferir na resistência à
aderência de argamassas. Mas, para teores mais elevados é necessário o uso de
dispersante e partículas mais finas (COSTA; CARDOSO; JOHN, 2016).
Os cimentos com até 20 % de fíler são aptos à obtenção de concretos com
resistência mecânica e durabilidade adequadas. Para teores superiores, há
necessidade de maior quantidade de produtos de hidratação para preenchimento
dos vazios, o que inviabiliza a elaboração de concretos, por exemplo, com cimento
com 35 % de material carbonático, com relação água e cimento (a/c) iguais ou
superiores a 0,45 (SILVA; BATTAGIN; GOMES, 2017).
Esses e outros estudos apelam por cimentos ecologicamente sustentáveis
provocaram a mudança na produção cimento CP II-Z. Antes, a norma NBR 11578
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1991) cita o teor entre o
intervalo (0-10) % de material carbonático. E na versão da norma NBR 16697
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018) permite a adição de
material carbonático no intervalo (0-15) %, conforme apresentado no Quadro 0.1.
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Quadro 0.1 – Limites de composição do cimento Portland composto com material
pozolânico (%, em massa)
Parâmetro
Classificação / Limite
Sigla
CP II-Z
Classe
25, 32 ou 40
Sufixo
RS
Clínquer e sulfato de cálcio
71 - 94
Escória granulada de alto forno
Não permitido
Material pozolânico
6 - 14
Material carbonático
0 - 15
Fonte: Adaptado da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 16697
(2018).

A aplicação de argila calcinada e filer calcário em substituição ao clínquer na
produção de cimento Portland configurou um projeto denominado LC3 e que se
mostrou uma alternativa viável para suprir a demanda por cimentos de menor
impacto ambiental (SCRIVENER et al., 2018).
Com relação a disponibilidade de MCS no Brasil, verifica-se que estão
distribuídos de formas diferentes pelas regiões brasileiras. Essa distribuição
heterogênea provoca variação do fator clínquer em cada região. No Sudeste se
registram as maiores taxas de substituição, chegando a 40 % em 2014 resultado do
uso de escória granulada de alto forno (26 % a 28 % de substituição), seguido pelo
uso do fíler calcário (6,5 % a 8,5 % de substituição). O uso de cinzas volantes
concentra-se na região Sul onde estão localizadas usinas termelétricas a carvão,
com taxa de substituição até 32 %, sendo composta por cinzas volantes (18 % a
22 %) e fíler calcário (5 % a 7 %). A utilização de argilas calcinadas e outras
pozolanas no cimento é diferenciada para nas distintas regiões brasileiras, sendo na
região Norte (14 % a 16 %), Centro-Oeste (8 % a 10 %) e Nordeste (4,5 % a 6,5 %),
com uma pequena utilização nas regiões Sudeste e Sul. A expectativa a média
prazo é a redução do teor de escória granulada nos cimentos na região Sudeste e
um aumento nas regiões Norte e Nordeste. Com relação às cinzas volantes, a
expectativa é uma ligeira queda dos teores praticados até 2050, mantendo-se a
concentração de aplicação na região Sul e uma pequena utilização nas regiões
Norte e Nordeste (VISEDO; PECCHIO, 2019).
O Brasil possui experiência no uso de argilas calcinadas com disponibilidade
quase irrestrita em todo o território. Mas uso dessas argilas calcinadas diminui o
potencial de mitigação de CO2, pois a calcinação destas argilas demanda a
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utilização de combustíveis fósseis e como consequência a emissão de CO2
(VISEDO; PECCHIO, 2019).
Argilas e material carbonático apresentam elevada disponibilidade de reserva
para o consumo praticamente, em grande parte do território nacional. O Roadmap
realizado recentemente prospectou um consumo de 1,5 Mt de argila calcinada entre
2014 a 2050, e de 4,0 e 33,5 Mt de material carbonático nesse mesmo período
(VISEDO; PECCHIO, 2019).
De acordo com o Roadmap, a produção de cimento no Brasil em 2014 foi de
15 % para o cimento CP IV e de 63 % para o cimento CP II (CP II-Z, CP II-F, CP IIE) (VISEDO; PECCHIO, 2019). Embora o CP IV utilize maiores teores de pozolana,
a demanda por cimento composto pode ser considerada uma estratégia para
aumentar a adição de calcário na composição, com diminuição do teor de pozolana
em CP II-Z, supostamente, considerando possível benefício da sinergia entre
calcário e pozolana.
O metacaulim adotado para esse estudo como material de referência possui
reatividade e utilização consagradas no mercado mundial e apresenta melhores
resultados em termos de reatividade nas misturas ternárias quando comparado com
argilas calcinadas de outras composições mineralógicas. No estudo do cimento LC3
verificou-se que a alumina é o principal responsável pelo desempenho da sua
resistência mecânica à compressão (SCRIVENER et al., 2018). Logo, estima-se que
o metacaulim tem potencial de liberar maiores teores de alumina para reagir com o
material carbonático resultando num desempenho mais favorável em termos de
resistência mecânica no cimento CP II-Z, o que deverá ser avaliado nesse estudo.
Cabe salientar que o metacaulim como demais argilas calcinadas com
características pozolânicas demandam elevada quantidade de água de mistura, o
que deveria ser implementado com critério para não prejudicar a sua contribuição
típica na resistência mecânica e na redução de porosidade, características da
presença das adições pozolânicas ao cimento, o que se aplica com o uso de aditivos
plastificantes em concretos quando se emprega cimentos CP II-Z. Atualmente a
norma brasileira que descreve o ensaio de resistência à compressão ABNT NBR
7215 de cimento fixa a relação água/cimento, que no caso cimentos com pozolana
pode incorrer em subavaliação do potencial pozolânico do cimento pela ausência de
quantidade de água adequada para hidratar completamente o cimento e adição
mineral.
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1.4

Natureza das pozolanas
Os argilominerais de caulinita, ilita e montmorilonita após calcinação

apresentam consumo de cal diferentes. A Ilita e montmorilonita parecem conservar a
ordem de suas camadas estruturais, mesmo após completa desidroxilação, porém
verificou-se que os grupos contendo alumínio estão ligados entre o silicato
tetraédrico diminuindo a sua reatividade. Isso pode explicar a dificuldade do meio
alcalino produzido pelo cimento durante a hidratação para quebrar essas estruturas
das ligações em redes da sílica ou da alumina-sílica para esses tipos de argila
(FERNANDEZ; MARTIRENA; SCRIVENER, 2011).
O

consumo

de

cal

apresentou-se

intimamente

relacionada

com

o

aparecimento do alumínio coordenado. A medição do teor de cal fornece uma boa
indicação da atividade pozolânica em um material cimentício. A caulinita calcinada
se apresentou com a maior atividade pozolânica, em seguida, a montmorilonita
calcinada apresentou alguma atividade em idades posteriores e a Ilita calcinada não
apresentou atividade se comportando como um fíler inerte (FERNANDEZ;
MARTIRENA; SCRIVENER, 2011).
A caulinita e a montmorilonita calcinadas em diferentes temperaturas sob
condições alcalinas e verifica-se que o material calcinado na temperatura de 700 °C
obteve a maiores taxas de dissolução de silicatos e aluminatos. A caulinita apresenta
desempenho superior, devido a dissolução do alumínio pentaédrico reativo, avaliado
por resultados de ressonância magnética nuclear (RMN) (GARG; SKIBSTED, 2019).
A montmorilonita calcinada apresenta dissolução incongruente e com uma camada
lixiviada precipitada na superfície das partículas de argila. A presença dessa camada
fornece uma explicação para as baixas taxas de dissolução da montmorilonita.
Assim, existe uma diferença significativa de dissolução entre a caulinita e
montmorilonita calcinada e que caulinita apresenta resultado superior de reatividade
quando se compara as taxas de dissolução entre a caulinita e montmorilonita
calcinadas.
Fernandez, Martirena e Scrivener (2011) verificaram que na montmorilonita
calcinada, que a distribuição granulométrica e a superfície específica foram
fortemente afetadas pelo aumento da temperatura de calcinação entre 400 e 800 °C.
Mas, para caulinita a 600 °C é a melhor temperatura de calcinação. Para Garcia
(2013), que estudou ativação térmica de caulim para visando o uso em cimento
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Portland, a temperatura que resultou em metacaulim com maior reatividade química
foi aproximadamente em 700 °C, conforme apresentado na Figura 2.1. Portanto, a
calcinação desse material deve ser avaliada com ensaios prévios para a otimização
dos processos em escala industrial.
Figura 0.1 – Comparação de resultados de ensaios Chapelle

Fonte: Garcia (2018).
Legenda:
A linha verde representa uma linha de tendência para o ensaio Chapelle NBR 16697
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018), com três diferentes
proporções pozolana:CaO por material, indicando a temperatura de 700 °C como a mais
reativa

1.5

Atuação dos materiais pozolânicos e do material carbonático
Trata-se de um conhecimento consagrado na literatura técnica que o produto

da reação entre uma pozolana e o hidróxido de cálcio é o silicato de cálcio hidratado
(C-S-H). Na utilização do metacaulim, em particular, assim como outros tipos de
MCS, com presença de alumínio solúvel verifica-se também a formação de
aluminatos de cálcio hidratado (C-A-H) e o aluminossilicato de cálcio hidratado (C-AH-S). Para a efetiva reação pozolânica deve-se considerar a presença de água,
Ca(OH)2, álcalis proveniente do cimento e pH elevado do meio para permitir a
solubilização da fase vítrea da pozolana resultando na formação de hidratos, o que
resultará em maior ganho de resistência mecânica no material cimentício
(QUARCIONI, 2008), (CINCOTTO, 2011) e (SNELLINGS; MERTENS; ELSEN,
2012).
Com relação ao material carbonático, Lothenbach et al. (2008) indicam que já
ocorrem reações nas primeiras idades, favorecidas por partículas finas presentes no
meio que proporcionam a nucleação da reação, o crescimento de cristais de C-S-H e
o consequente preenchimento de poros do material endurecido. A reação entre o
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material carbonático e o aluminato de cálcio dá origem ao hemicarboaluminato,
seguido de redução do monossulfoaluminato presente no meio com o aumento da
etringita. O hemicarboaluminato é considerado uma fase instável, que tende a se
transformar e dar origem ao monocarboaluminato, que é uma fase estável.

De

acordo com Antoni (2013), baixos teores de material carbonático propiciam a
formação do hemicarboaluminato.
Nas primeiras horas de hidratação, tanto o material carbonático como
pozolanas estão presentes como materiais finamente divididos e inertes no meio.
Assim estes materiais favorecem as reações de hidratação do clínquer atuando
como pontos de nucleação, onde a precipitação de hidratos ocorre na superfície
desses mesmos grãos. Progressivamente, essa camada de hidratos irá se formar
sobre os grãos de cimento anidro e provocará o período de indução em que ocorre
recobrimento

das

partículas,

envolvendo

fenômenos

de

hidratação

por

dissolução/precipitação. Em uma etapa posterior das reações de hidratação tem-se
o período de desaceleração em que ocorrerá a difusão da água através da camada
de hidratos até atingir a fração anidra do cimento e assim possibilitará a continuação
da hidratação (HOPPE FILHO, 2008).
Visando avaliar o efeito do tipo de material carbonático na hidratação de
cimento Portland comum com adição de argila calcinada, Kirshnan e Bishnoi (2018)
empregaram filer dolomitico, predominantemente constituído por CaMg(CO3)2. Foi
utilizado como controle misturas com o calcário calcítico e filer quartzoso para
comparar os produtos de hidratação e a microestrutura das pastas cimentícias
preparadas com várias misturas, nas diversas idades do estudo. Observaram que a
formação de carboaluminatos ocorrem em dosagens seja com dolomita ou com
calcita, de forma semelhante. Não ocorreu a formação de brucita [Mg(OH)2] até 90
dias de hidratação e, considerou-se, que os íons de Mg2+ provavelmente foram
incorporados à fase de hidrotalcita [Mg4Al2(OH)14]. Verificaram que houve o efeito
sinérgico entre o cimento Portland com argila calcinada e a dolomita, que resultou no
refinamento de poros em idades iniciais e contribuiu com ganho de resistência
mecânica no material cimentício.
No Brasil, a norma NBR 16697 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2018), cita que a utilização do fíler calcário ou material carbonático deve
ter, no mínimo, 75 % de CaCO3. Neste contexto, o estudo de Kirshnan e Bishnoi
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(2018), poderia ser uma referência para maiores estudos visando a utilização do
calcário dolomítico para cimentos ternários.
1.6

Classificação de materiais pozolânicos
Materiais pozolânicos pertencem a um grupo de materiais sejam naturais ou

artificiais inertes com potencial hidráulico quando em contato com solução
fortemente alcalina contendo o íon cálcio, que reagem formando produtos hidratados
hidráulicos. Essa característica é reconhecida como a atividade pozolânica e assim
materiais com composição silicosa ou sílico-aluminosa com estrutura amorfa ou
vítrea ao reagirem com cal dão origem a silicatos, aluminatos e sílicos-aluminatos de
cálcio. Esses produtos contribuem para as resistências mecânicas do cimento ou de
materiais cimentícios, ocorrendo em temperatura ambiente, mas podem ser
favorecidos

pela

elevação

da

temperatura

ambiente

onde

são

aplicados

(CINCOTTO, 2011).
Dentro desse contexto, materiais como a cinza volante, sílica ativa, argila
calcinada têm seu uso consagrado e participação fundamental na substituição do
clínquer no cimento, com redução do fator clínquer. Devido ao cenário atual para
diminuição da emissão de gás carbônico, outros materiais como rochas de origem
vulcânica e escórias ácidas demandam pelo aumento de pesquisas (CINCOTTO,
2011).
Para verificação da aptidão de um material pozolânico com o material
cimentício são considerados, no mínimo, os seguintes parâmetros: área superficial
específica e taxa de reação pozolânica. A seguir, esses parâmetros devem ser
considerados em relação às propriedades mecânicas e à durabilidade dos
respectivos materiais cimentícios (CINCOTTO, 2011).
1.7

Caracterização e regulamentação
A norma NBR 12653 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,

2014) estabelece os requisitos para a utilização de pozolanas para uso com cimento
Portland em concreto, argamassa e pasta. Esta norma define como consumo de cal,
a capacidade de determinado material reagir com hidróxido de cálcio em presença
de água (ou mesmo umidade do ar) e produzir compostos com propriedades
cimentícias, com composição química tipicamente formada por óxidos de silício
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(SiO2), alumínio (Al2O3), cálcio (CaO), ferro (Fe2O3) e outros óxidos em menores
teores.
O Quadro 0.2 indica as características químicas para materiais pozolânicos a
serem adicionados ao concreto, conforme a norma NBR 12653 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2014).
Quadro 0.2 – Características químicas para materiais pozolânicos
Classe de material pozolânico, em %
Propriedades

Pozolana
naturais ou
artificiais

Cinzas volantes

Outras
pozolanas

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3
SO3
Teor de umidade
Perda ao fogo
Álcalis disponíveis em Na2O

≥ 70
≤4
≤3
≤ 10
≤ 1,5

≥ 70
≤5
≤3
≤6
≤ 1,5

≥ 50
≤5
≤3
≤6
≤ 1,5

Fonte: Adaptado da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 12653
(2014).

O Quadro 0.3 indica os requisitos físicos para materiais pozolânicos a serem
adicionados ao concreto, conforme a norma NBR 12653 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2014).
Quadro 0.3 – Requisitos físicos para materiais pozolânicos
Classe de material pozolânico
Pozolana
Propriedades
Cinzas
Outras
naturais ou
volantes
pozolanas
artificiais
Material retido na peneira de 45 µm
< 20 %
< 20 %
< 20 %
Índice de desempenho com cimento Portland
≥ 90 %
≥ 90 %
≥ 90 %
aos 28 dias, em relação ao controle
Atividade pozolânica com cal aos sete dias
≥ 6 Mpa
≥ 6 Mpa
≥ 6 Mpa
Fonte: Adaptado da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 12653
(2014).

O consumo de cal abrange todas as reações que ocorrem entre os
constituintes ativos e que essa definição, aproximada, é aceitável do ponto de vista
técnico e prático. No entanto, existe dificuldade em se acompanhar a evolução das
reações das fases ativas da pozolana ao longo da hidratação (MASSAZZA, 1993).
São considerados métodos químicos aplicáveis para determinar o consumo
de cal pelos MCS, o ensaio Chapelle pela NBR 16697 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2018) ou o ensaio Frattini pela NBR 5753 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2016). Mas, quando esses materiais são
aplicados no cimento a correlação com o desenvolvimento da sua resistência à
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compressão não apresenta, em geral, correlação suficiente entre os resultados dos
ensaios dos dois ensaios químicos referidos com a resistência à compressão, o que
pode inviabilizar este tipo de análise (JUENGER; SNELLINGS; BERNAL, 2019).
A normatização técnica vigente não é suficiente para suprir o desafio de uma
gama diversificada de MCS que temos com potencial para aplicação. Juenger,
Snellings e Bernal (2019), citam a necessidade de novos métodos de caracterização
e ensaios específicos para MCS.
Nos últimos anos, a previsão do comportamento entre o cimento Portland e
MCS foi abordada com o avanço de técnicas de caracterização para se determinar
propriedades da utilização de MCS do ponto de vista de desempenho (JUENGER;
SNELLINGS; BERNAL, 2019).
Para responder essa demanda a simulação termodinâmica de MCS com
cimento propiciou a compreensão das propriedades do cimento hidratado com a
utilização de diagramas de fase ternários. Assim, foi possível simular as mudanças
na composição química que irão afetar a quantidade e a qualidade dos produtos de
reação formados (LOTHENBACH; WINNEFELD, 2017).
1.8

Cimento Portland com MCS
As misturas utilizando adições de metacaulim e material carbonático em

cimento Portland comum apresentam excelente desempenho nas primeiras idades.
Com até 45 % de substituição, uma mistura de metacaulim e material carbonático,
na proporção de 2:1 em massa, produziu melhores resultados de resistência a
compressão aos 7 e 28 dias, quando comparados com o cimento Portland comum
ou sem adições, como referência. Além da reação pozolânica, os íons de alumínio
podem reagir com material carbonático formando carboaluminatos hidratados e
promovendo o preenchimento de poros e contribuindo para desempenho da
resistência mecânica à compressão (ANTONI et al., 2012).
Os materiais supostamente inertes podem ser adicionados ao cimento em
quantidades modestas (até 10-15 %) sem perda significativa de desempenho. O
efeito fíler associado a baixos teores de substituição em geral compensam efeitos de
diluição, mesmo se inerte, como são os pós de quartzo. Para substituição acima de
30 % proporcionado então pelos MCS é primordial a efetiva reatividade desses
materiais. Mas, o conhecimento e a identificação de parâmetros que controlam a
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reatividade do MCS em cimentos compostos não é trivial, pois envolve sinergia dos
constituintes presentes, com complexidade de reações químicas (SNELLINGS,
2016).
Com relação à adição de carbonatos adicionados ao cimento, essa mistura dá
origem à formação de monocarboaluminato e etringita, com decorrente redução da
disponibilidade de alumínio livre em solução e assim permite a dissolução
suplementar de carbonatos (SNELLINGS, 2016).
Puerta-Falla et al. (2015) e Abdelli et al. (2017) verificaram que adição de
metacaulim é uma fonte suplementar de alumínio e reage com material carbonático
formando fases de hemi- e/ou mono-carboaluminato com redução consequente do
monossulfoaluminato no material cimentício. Os resultados obtidos por esses
estudos sugerem que ao se utilizar metacaulim ocorre a compensação do efeito de
diluição do clínquer pela adição do MCS uma vez que este atua como ligante. Estes
autores consideram que ao se aumentar a dosagem de material carbonático aliado à
presença de metacaulim contribuiu com a resistência mecânica no produto.
Argilas cauliníticas ativadas termicamente e empregadas como MCS são
determinantes para o desenvolvimento da resistência mecânica. Verificou-se que em
todas as idades, ocorreu aumento da resistência à compressão proporcional ao
aumento do teor de metacaulinita das argilas, sendo mais expressivo em idades
mais avançadas (SCRIVENER et al., 2018).
Justamente o projeto de cimento LC3 focalizou-se a aplicação de cimentos
ternários envolvendo além do clínquer, a presença de material carbonático e argila
calcinada, predominantemente caulinítica, em substituição ao clínquer na produção
de cimento Portland, e que se mostrou uma alternativa viável para suprir a demanda
por cimentos de menor impacto ambiental. Com a utilização da mistura LC3-50 (50 %
clínquer, 30 % argila calcinada, 15 % material carbonático, 5 % de gipsita), com uma
argila calcinada contendo 40 % de caulinita calcinada ou metacaulim, obteve-se um
cimento com propriedades mecânicas semelhantes e com ganho em alguns
aspectos de durabilidade, em relação ao cimento sem adição mineral (SCRIVENER
et al., 2018).
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TÉCNICAS E MÉTODOS
Para o estudo experimental foram selecionadas técnicas analíticas e métodos
de ensaio com o objetivo de se obter dados químicos, físicos, mineralógicos,
microestruturais, calor de hidratação e resistência à compressão de cimento tipo
CP II-Z obtido em laboratório, focando-se investigar a contribuição do metacaulim
quando associado ao material carbonático, em proporções previamente definidas na
dosagem do cimento.
Os materiais empregados nesse estudo foram obtidos no comércio em São
Paulo em 2019, sendo um CP II-F, metacaulim e carbonato de cálcio micronizado.
A seguir, são apresentadas as técnicas e métodos utilizados nesse estudo.
1.9

Análise química do cimento de CP II-F de referência por via clássica
A análise química foi realizada conforme os métodos normalizados, a saber:


Perda ao fogo, por gravimetria - NBR NM 18/12;



Anidrido silícico (SiO2), por gravimetria - NBR NM 11-2/12;



Óxido férrico (Fe2O3), por complexometria - NBR NM 11-2/12;



Óxido de alumínio (Al2O3), por complexometria - NBR NM 11-2/12;



Óxido de cálcio (CaO), por complexometria - NBR NM 11-2/12;



Óxido de magnésio (MgO), por complexometria - NBR NM 11-2/12;



Anidrido sulfúrico (SO3), por gravimetria - NBR NM 16/12;



Óxido de sódio (Na2O) e óxido de potássio (K2O), por espectrometria
de absorção atômica – ASTM C114-18;



Óxido de cálcio livre (CaO livre), por titulação - NBR NM 13/12 (Errata
1:2013);



Resíduo insolúvel, por gravimetria - NBR NM 22/12;



Anidrido carbônico (CO2), por gasometria - NBR NM 20/12.

A caracterização do cimento permite avaliar a aptidão do cimento com os
limites químicos indicados na norma NBR 16697 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2018).
1.10

Análise química do material carbonático por via clássica
A análise química foi realizada conforme os métodos normalizados, a saber:


Perda ao fogo, por gravimetria - NBR 6473/03;
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Anidrido silícico (SiO2) e resíduo insolúvel, por gravimetria - NBR
6473/03;



Óxido de cálcio (CaO), por titulação - NBR 6473/03;



Óxido férrico e óxido de alumínio (R2O3), por gravimetria - NBR 647303;



Óxido de magnésio (MgO), por gravimetria - NBR 6473/03;



Anidrido sulfúrico (SO3), por gravimetria - NBR 6473/03;



Anidrido carbônico (CO2), por análise termogravimétrica - ASTM E 79406 (2018).

1.11

Análise química dos cimentos e do metacaulim por FRX
A análise química do cimento de referência foi também realizada por FRX

para que fosse possível comparar os cimentos dosados em laboratório por uma
mesma metodologia.
A análise química foi realizada pelo método semiquantitativo por fluorescência
de raios X (FRX), conforme procedimento IPT15101 - Revisão 0 de 28.03.2014
"Análise química qualitativa, semiquantitativa ou quantitativa por espectrometria de
fluorescência de raios X", com base em diretrizes gerais da ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA

DE

NORMAS

TÉCNICAS

NBR

14656:2001.

Utilizando-se

espectrômetro de fluorescência de raios X marca Panalytical modelo Minipal
Cement, a partir de pastilhas fundidas em máquina de fusão marca Claisse modelo
M4, utilizando-se fundentes à base de mistura de tetraborato de lítio/metaborato de
lítio marca MAXXIFLUX (66,67% de Li2B4O7, 32,83% de LiBO2 e 0,7% de LiBr), com
proporção de 1,0 g de amostra e 6,75 g de fundente. Os resultados
semiquantitativos foram estimados por padrões internos do fabricante utilizando-se a
curva denominada “OMNIAN” e foram normalizados a 100%. Para as amostras,
denominadas como cimento, foram determinados os elementos CaO, MgO, SiO 2,
SO3, Al2O3, Fe2O3 e K2O por meio de curva de calibração contendo padrões
certificados IPT, NIST e cimentos de programas de interlaboratorias de análise
química de cimento da Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP e da
Association Technique de l’Industrie des Liants Hydrauliques - ATILH.
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1.12

Determinação do consumo de cal
Para a determinação do consumo de cal do metacaulim foi utilizado o Método

Chapelle, de acordo com a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS
NBR 15.895:2010 “Materiais pozolânicos - Determinação do teor de hidróxido de
cálcio fixado - Método Chapelle modificado” e procedimento IPT123 - Revisão 01 de
23.11.2015, com modificações específicas para tempo de ensaio e temperatura em
função do objetivo desse estudo.
1.12.1.

Consumos de cal em 16 horas à temperatura à 90

°C (Chapelle) e por 120 dias à temperatura à 23 °C.
A determinação do consumo de cal foi realizada em duas condições
especiais, definidas em função do objetivo da pesquisa em curso:


Na temperatura à 90 °C (Chapelle): com tempos totais de ensaios de
0,5; 1, 3, 6 e 18 horas;



Na temperatura à 23 °C: tempos totais de ensaios de 3, 7, 28, 60, 91 e
120 dias, com as seguintes alterações: agitação manual (uma vez ao
dia, durante cinco dias por semana, até 120 dias) e temperatura
controlada1 em 23 °C.

1.13

Análise mineralógica dos materiais por DRX com Rietveld
Foi empregado o método do pó, onde todo o material submetido à DRX

encontrava-se

finamente

dividido

e

seco

em

granulometria

passante

de

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS N.º 325 (0,044 µm). Para
material com presença de fase amorfa foi adicionado 10 % de rutilo (TiO2), em
massa, (adição de material padrão), em massa, dessa forma, foi possível efetuar a
quantificação da fase amorfa pelo método de Rietveld. Foi utilizado um
espectrômetro da marca Panalytical e modelo Empyrean, com detector Pixcel3D,
operando na radiação Kα do cobre com 40 kV – 45 mA e varredura de 5° a 70° e
tempo de 1° 2θ por minuto. Módulo: Bragg-Brentano HD, fenda divergente de ¼°,

1

Os frascos foram mantidos em sala climatizada com temperatura controlada em 23 °C.
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máscara de 20 mm, fenda soller 0,02 RAD, fenda anti-divergente de ½°, controlado
por software da Panalytical, acoplado a um microcomputador.
A identificação dos compostos foi executada por meio do software X-pert
HighScore Plus (versão 4.9) da Panalytical e padrões difratométricos e de estruturas
fornecidos pelo banco de dados do COD (Crystallography Open Database,
(atualizado em 2017) e, eventualmente, padrões difratométricos e de estruturas do
ICDD (International Center for Diffraction Data) e ICSD (International Center for
Structure Data), respectivamente. O indicador estatístico utilizado para verificar os
resultados do refinamento foi o GOF (Goodness of Fitting), além do gráfico das
diferenças entre os difratogramas observados e calculados.
Os principais parâmetros de refinamento utilizados em cada difratograma para
obtenção dos porcentuais das fases presentes, na respectiva ordem de aplicação,
são: refinamento do fator escala; ajuste da linha base; refinamento da constante do
difratômetro; refinamento da cela unitária das fases maiores; refinamento da cela
unitária das fases menores; refinamento do perfil de pico (para fases presentes com
mais de 5 %); e refinamento da orientação preferencial (para compostos suscetíveis
ao fenômeno).
As fichas foram convertidas para estruturas de padrões difratométricos do
ICDD ou ICSD. Dessa forma, as fichas e estruturas utilizadas não são
necessariamente as únicas possíveis de serem adotadas, podendo assim surgir
variação entre resultados obtidos por diferentes laboratórios, mas não distantes dos
dados registrados.
1.14

Análise termogravimétrica (TG/DTG)
A análise termogravimétrica (TG/DTG) foi realizada conforme Procedimento

IPT15741

–

Revisão

zero

de

24.02.2015

“Análise

térmica

diferencial

e

termogravimétrica simultânea”, com base em diretrizes gerais da ASTM E 794-06
(2018) "Standard Test Method for Melting and Crystallization Temperatures by
Thermal Analysis". Foi utilizado o equipamento STA 449 F3 e software Proteus
Analysis da NETZSCH, empregando-se material passante na peneira ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS N.º 200 (0,074 µm), cadinho de alumina sem
tampa; com fluxo de gás de 50 mL.min-1 de nitrogênio, taxa de aquecimento de
10 °C.min-1 até 1.000 °C.
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As interpretações dos eventos térmicos com variação de massa em função da
faixa de temperatura, foram obtidas em Földvári (2011), Taylor (1997) e Scrivener,
Snellings e Lothenbach (2016).
1.15

Ensaio de calorimetria de condução isotérmica
No ensaio de calorimetria de condução isotérmica são medidos o calor

liberado e o fluxo de calor durante a hidratação do cimento em uma pasta de
cimento. Para se evitar a aceleração de reações de hidratação pelo calor liberado
pelo próprio material, o equipamento mantém o ensaio com a mesma temperatura,
ou seja, em condições isotérmicas, para a medição do calor durante a evolução da
hidratação (QUARCIONI, 2008).
Nesse estudo foi monitorado o fluxo de calor dos cimentos durante 07 dias
(168 horas), sendo destacado o período de 18 horas para facilitar a comparação dos
fenômenos nas primeiras idades de reação.
A metodologia para as determinações de calor de hidratação por calorimetria
de condução isotérmica foi realizada seguindo diretrizes gerais da ASTM C1702-17
“Standard Test Method for Measurement of Heat of Hydration of Hydraulic
Cementitious Materials Using Isothermal Conduction Calorimetry”. (IPT8425 Revisão 1 de 10.04.2014). O equipamento utilizado foi o calorímetro de condução
isotérmica marca TA Instruments, modelo Thermometric (TAM AIR), configurado
isotermicamente na temperatura de 23 °C.
A preparação da pasta de cimento foi realizada com a relação água / cimento
de 0,5. A mistura foi feita em recipiente plástico, com auxílio de um agitador
mecânico marca Ika e modelo RW20 digital, por tempo total de dois minutos, sendo:
um minuto de agitação em rotação crescente (de 500 rpm até 800 rpm) com
pulverização simultânea da mistura seca sobre a água de mistura, em seguida, um
minuto de agitação com rotação mais elevada (aproximadamente 1400 rpm).
1.16

Resistência à compressão
A norma NBR 7215 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,

2019) especifica o método de determinação da resistência à compressão do cimento
Portland em corpos de prova cilíndricos. O objetivo do método é a determinação da
resistência à compressão de corpos de prova cilíndricos de 50 mm de diâmetro e
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100 mm de altura. Inicialmente são moldados corpos de prova com argamassa
composta de uma parte de cimento e três de areia normalizada, em massa, e com
relação água/cimento de 0,48.
1.17

Avaliação qualitativa da porosidade efetiva
A partir da análise petrográfica baseada na norma ASTM C 856/2017 -

“Standard Practice for Petrographic Examination of Hardened Concrete”. Foram
confeccionadas seções delgadas, impregnadas com fluoresceína solubilizado em
resina epóxi. Utilizou-se microscópio modelo BX 51, marca Olympus, acoplado à
câmera digital DFC 295, marca Leica. A edição de fotomicrografias foi realizada no
software LAS 4.9.
Para a avaliação qualitativa da porosidade efetiva, segundo o método de
limiarização, foi realizado em lâmina delgada, sob luz refletida polarizada, associado
a módulo de fluorescência. As fotomicrografias analisadas foram obtidas em malha
regular ao longo de toda a lâmina, com aumento de 5x e intensidade e iluminação de
80%. Para este estudo, desconsiderou-se a porosidade efetiva presente em grãos
de agregado. A análise foi executada com o auxílio de um microscópio petrográfico,
marca Leica DM4500P, acoplado a câmera digital DFC7000 T, marca Leica. A
análise das imagens foi realizada utilizando-se software LAS 4.9. Os parâmetros
adotados para a obtenção das imagens foram ampliação da lente objetiva em 5
vezes e iluminação de 80 %. Adotou-se os seguintes parâmetros de limiarização: H
= 133 e 76; S = 232 e 0; I = 255 e 153.
1.18

Análise granulométrica à laser
A análise granulométrica foi realizada conforme a norma ISO 13320

(INTERNATIONAL

ORGANIZATION

FOR

STANDARDIZATION,

2020)ISO

13320:2020 – “Particle size analysis - Laser diffraction methods” sendo utilizado o
analisador de tamanho de partículas marca Malvern Panalytical, modelo Mastersizer
3000 e empregada a técnica de difração a laser para medir o tamanho das
partículas. Para tanto, é medida a intensidade da luz espalhada à medida que um
feixe de laser interage com as partículas do material analisado dispersas em água
deionizada. Esses dados são analisados para calcular a distribuição do tamanho das
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partículas obtidas a partir do padrão de espalhamento gerado. Empregando-se
bancada óptica; unidade de dispersão e software para tratamento.
1.19

Determinação de massa específica e Blaine
Determinação da massa específica: conforme a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA

DE NORMAS TÉCNICAS NBR 16605:2017 Cimento Portland e outros materiais em
pó - Determinação da massa específica e determinação da finura pelo método de
permeabilidade ao ar (Método de Blaine): conforme a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS NBR 16372:2015 Cimento Portland e outros materiais em
pó - Determinação da finura pelo método de permeabilidade ao ar (método de
Blaine).
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PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL
O planejamento experimental com justificativas está apresentado na Figura
0.1.
Nesse estudo, considerando CP II-Z e os seus limites de 6 a 14 % de
pozolana e de 0 a 15 % de material carbonático, foram dosados material carbonático
e metacaulim para verificação do consumo de cal e posteriormente o estudo com
cimento.
Para os ensaios de consumo de cal foram preparadas as seguintes misturas
com calcário e metacaulim, para diluição do metacaulim:


30 % de metacaulim e 70 % de material carbonático;



50 % de metacaulim e 50 % de material carbonático;



80 % de metacaulim e 20 % de material carbonático.

A seguir, essas misturas, com calcário e o metacaulim, foram dosadas para
compor com o cimento CP II-F, que continha originalmente de 8 % de material
carbonático, a dosagem de cinco cimentos com substituição de 14 % (em
massa), teor máximo de adição para pozolana em CP II-Z (Quadro 2.1) pelas
misturas acima referidas de MCS, obtendo-se assim os cimentos CP II-Z
deste estudo. O calcário utilizado possui 95 % de material carbonático. Para a
composição de cada cimento dosado em laboratório foi considerado o
material carbonático suplementar presente originalmente no cimento CP II-F,
sendo identificados como:


CP II-F (referência), sem adição suplementar de material carbonático e
sem metacaulim. Trata-se de um material de referência com maior teor
de clínquer;



CP II-F sem adição de metacaulim para comparação com demais
cimentos. Para se manter a mesma substituição de 14 %, esse material
superou o limite normativo de 15 % de material carbonático;



CP II-Z Especial 1: CP II Z com teor menor de 6 % de pozolana,
portanto, abaixo do mínimo especificado (para CP II Z);



CP II-Z Especial 2: CP II Z com teor acima do limite mínimo de
pozolana especificado (para CP II Z);
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CP II-Z Especial 3: CP II Z com teor médio de pozolana, como
especificado (para CP II Z);



CP II-Z Especial 4: CP II Z com teor máximo de pozolana (como
especificado para CP II Z) e teor médio de material carbonático.

A Tabela 4.1 resume a composição dos cimentos empregados neste estudo.
Tabela 0.1 – Resumo dos cimentos utilizados nesse estudo
Composição, em % (valores finais arredondados)
Material
Tipo de Cimento
Metacaulim Gipsita e
Resíduo
(a)
Clínquer carbonático
(B) (g)
bassanita Insolúvel
(A)
CP II-F
86
8 (b)
5 (c)
1 (d)
(referência)

Rel.
A:B
-

CP II-F

74

20 (f)

-

4 (h)

2 (i)

-

CP II-Z Especial 1

74

16 (f)

4

4 (h)

2 (i)

4:1

74

(f)

7

4

(h)

2

(i)

2:1

4

(h)

1

(i)

1:1

1

(i)

1:2

CP II-Z Especial 2
CP II-Z Especial 3
CP II-Z Especial 4

74
74

13
9

(f)

7

(f)

11
14

(h)

4

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda:
(a) Subtraiu-se de 100 % os teores de material carbonático, metacaulim, (gipsita e
Bassanita), resíduo insolúvel;
(b) Soma dos teores de 5,41 % de calcita e 2,35 % de dolomita (Tabela 5.3);
(c) Soma dos teores de 3,79 % de gipsita e 1,38 % de bassanita (Tabela 5.3)
(d) Teor de resíduo insolúvel de 1,43 % (Tabela 5.1)
(e) Pureza do material carbonático, a partir da soma dos teores (Tabela 5.2) de perda ao
fogo de 41,4 % + CaO de 45,5 % + 7,87 % de MgO divido por 100.
(f) Soma partir do material carbonático do cimento CP II (referência) x 0,86 + calcário
adicionado na mistura x pureza do material carbonático. Por exemplo: material
carbonático do CP II-F = 8 x 0,86 + 14 x 0,95 = 20 %.
(g) Substituição de 14 % da mistura com cimento CP II-F (referência) x teor de metacaulim.
Por exemplo: Metacaulim no CP II-Z Especial 1 = 14 x (30/100) = 4 %.
(h) Teor de gipsita e bassanita no CP II-F (referência) x dosagem no cimento. Por exemplo:
gipsita e Bassanita no CP II-F = 5 x 0,86 = 4 %
(i) Soma do resíduo insolúvel do CP II-F (referência) (Tabela 5.1) x dosagem no cimento +
resíduo insolúvel do calcário (Tabela 5.2). Por exemplo: Resíduo insolúvel do CP II-F =
1,43 x 0,86 + 5,51 x 0,14 = 1 %.

A seguir, na Figura 4.1, está apresentado o Planejamento do Estudo em
Etapas que resume as principais atividades sequenciais desse estudo.
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Figura 0.1 – Planejamento do Estudo em Etapas

Fonte: Elaborado pelo autor.
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1.20

Detalhamento do Programa Experimental
Na Figura 0.2 é apresentando o fluxograma do planejamento experimental

detalhado.
Figura 0.2 – Fluxograma do planejamento experimental

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Tabela 4.2 estão apresentadas as identificações dos materiais utilizados
no estudo.
Tabela 0.2 – Identificação dos materiais
Descrição

Massa

Material carbonático micronizado

40 kg

Cimento Portland, tipo CP II F referência, com 8 % de material carbonático

50 kg

Metacaulim comercial

20 kg

Fonte: Elaborado pelo autor.

O conjunto de atividades do programa experimental foi totalmente executado
no Laboratório de Materiais para Produtos de Construção - Habitação e Edificações
do IPT.
A seguir é apresentado o procedimento realizado para a preparação das
misturas e dos cimentos dosados com material carbonático e metacaulim.
1.21

Preparação das misturas com material carbonático e metacaulim
Para a preparação de 900 g de cada material dosado, ou seja, (1) 30 % de

metacaulim e 70 % de material carbonático, (2) 50 % de metacaulim e 50 % de
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material carbonático, e (3) 80 % de metacaulim e 20 % de material carbonático,
foram realizadas as seguintes etapas:


Os materiais foram secos à 100 °C por duas horas.



Para as misturas dos materiais, foram realizadas as seguintes etapas:
o A massa necessária para cada mistura foi medida em uma
balança e, a seguir, homogeneizada em misturador Y por duas
horas;
o Após a homogeneização, a mistura foi passada pela peneira
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS Nº 200
(0,075 mm) com auxílio de pincel. Por se tratarem de materiais
finos, notou-se, visualmente, a formação de grumos pequenos e
regulares, mesmo após o material passar pelo misturador em Y.
o A mistura retornou para o misturador em Y por mais 3 horas.

Esses materiais foram reservados para a preparação dos cimentos CP II-Z.
1.22

Preparação dos cimentos dosados em laboratório com as misturas
Para a preparação de 4,5 kg de cada cimento com 14 % das misturas foram

aplicadas as seguintes etapas, a partir de cada material dosado:


Foram medidos 630 g de cada adição mineral em uma balança;



Foram medidos 3870 g de cimento CP II-F;



Homogeneização em misturador em Y por duas horas;



A mistura foi passada pela peneira ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS Nº 200 (0,075 mm) com pincel;



A mistura retornou para o misturador em Y por mais 3 horas.

A seguir os materiais foram reservados para os ensaios indicados no
programa experimental.
No capítulo seguinte são apresentados os resultados e discussão dos dados
obtidos.
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RESULTADOS
Neste capítulo estão apresentados os resultados e discussão, conforme o
planejamento experimental.
No capítulo seguinte são apresentadas as discussões gerais do estudo.
1.23

Análise química do cimento CP II F comercial, com 8 % de material
carbonático.
A análise química do cimento (que foi empregado para compor os cimentos

compostos com metacaulim e material carbonático), bem como os limites químicos
da norma NBR 16697 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2018) estão apresentados na Tabela 0.1.
Tabela 0.1 – Análise química do CP II-F (referência)
Limites da norma
NBR 16697 (ASSOCIAÇÃO
Resultados, em
BRASILEIRA DE NORMAS
%
TÉCNICAS, 2018)
(CP II-F)
4,69
≤ 12,5

Determinações

Perda ao fogo (PF)
Anidrido silícico (SiO2)

18,5

n.a.

Óxido de alumínio (Al2O3)

4,03

n.a.

Óxido férrico (Fe2O3)

4,18

n.a.

Óxido de cálcio (CaO)

58,6

n.a.

Óxido de magnésio (MgO)

6,39

n.a.

Anidrido sulfúrico (SO3)

2,47

≤ 4,5

Óxido de sódio (Na2O)

0,07

n.a.

0,20

n.a.

Equivalente alcalino (em Na2O)

0,20

n.a.

Cal livre (em CaO)

1,33

n.a.

Resíduo insolúvel (RI)

1,43

≤ 7,5

Anidrido carbônico (CO2)

3,06

≤ 11,5

Óxido de potássio (K2O)
2

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda
n.a. = não aplicável.

2

Equivalente alcalino (em Na2O) = % Na2O + 0,658 x %K2O.
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A análise do cimento CP II-F (referência) (Tabela 0.1) apresentou resultados
de perda ao fogo (PF), anidrido sulfúrico (SO 3), resíduo insolúvel (RI) e anidrido
carbônico (CO2) dentro dos limites químicos especificados pela norma NBR 16697
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS:2018).
O teor de 3,06 % de anidrido carbônico (CO2) corresponde a 6,95 % de CaCO3
e 8,18 % de fíler carbonático, considerando o teor mínimo de 85 % de pureza da
NBR 11.578. Na data de fabricação desse cimento a norma NBR 11.578 permitia
então o intervalo de 6 a 10% de adição de material carbonático.
1.24

Análises químicas dos materiais.
As análises químicas dos materiais estão apresentadas na Tabela 0.2. As

análises químicas das misturas e cimentos dosados em laboratório constam nos
Apêndices A e B, respectivamente. O material carbonático foi analisado utilizando
métodos químicos via úmida. O metacaulim e o cimento foram analisados por FRX.
CP II-F (referência) foi analisado por FRX para comparação pelos métodos
normalizados e verificou-se que não houve diferenças significativas.
Tabela 0.2 – Análises químicas por FRX
Determinações
Perda ao fogo (PF)
Anidrido silícico (SiO2)
Resíduo Insolúvel (SiO2+RI)
Óxidos de ferro e alumínio (R2O3)
Óxido de alumínio (Al2O3)
Óxido férrico (Fe2O3)
Óxido de cálcio (CaO)
Óxido de magnésio (MgO)
Anidrido sulfúrico (SO3)
Óxido de manganês (MnO)
Óxido de titânio (TiO2)
Óxido de bário (BaO)
Óxido de estrôncio (SrO)
Óxido de potássio (K2O)
Óxido de fósforo (P2O5)

Resultados, em %
Material
CP II-F (referência)
carbonático
4,74
41,4
17,8
5,51
0,40
4,42
4,15
58,1
45,5
6,64
7,87
2,41
0,03
0,16
0,50
0,15
0,68
0,17
0,76
-

Metacaulim
2,98
63,0
26,2
2,92
0,15
0,17
1,96
0,01
2,45
-

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados das análises químicas por FRX são apresentados na Tabela
5.2 e permitem indicar:
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O cimento CP II-F (referência) apresentou resultados de anidrido
silícico (SiO2), óxido de alumínio (Al2O3), Óxido férrico (Fe2O3), óxido
de cálcio (CaO), óxido de magnésio (MgO), anidrido sulfúrico (SO3) e
óxido de potássio (K2O) que são similares aos resultados encontrados
pelos métodos normalizados conforme apresentados na Tabela 5.1.



São considerados elementos menores no CP II-F (referência): óxido de
manganês (MnO), óxido de titânio (TiO2), óxido de bário (BaO), óxido
de estrôncio (SrO) e óxido de fósforo (P2O5), que apresentam teores
individuais inferiores a 0,8 %. Esses elementos menores são
provenientes das matérias primas utilizadas. O fósforo quando
presente com um teor superior a 2,5 % influencia no tempo de pega
provocando retardo, já para os demais elementos influenciam apenas
no processo de obtenção do clínquer, atuando no ponto de fusão
(BHATTY; MILLER; KOSMATKA, 2004). Esses elementos e teores são
considerado típicos para cimento CP II-F.



O material carbonático apresentou teores de óxido de cálcio (CaO) de
45,5 % e óxido de magnésio (MgO) de 7,87 % o que o caracteriza
como calcário magnesiano. Os demais constituintes representam
impurezas do material, que são habitualmente encontradas em
calcário, ou seja: anidrido silícico (SiO2) e resíduo insolúvel (SiO2+RI)
com teor de 5,51 %, óxidos de ferro e alumínio (R2O3) com teor de
0,40 %, anidrido sulfúrico (SO3) com teor de 0,03 %.



No metacaulim a soma dos teores de anidrido silícico (SiO2), óxido de
alumínio (Al2O3) e óxido férrico (Fe2O3) é igual a 92 %. Ao se comparar
esta somatória com o valor limite especificado pela NBR 12653 e
descrito no Quadro 0.2 (Pozolana natural), verifica-se que esse
resultado é superior a 70 %, portanto, o material está de acordo com
este parâmetro, bem como para os valores limites para SO3, teor de
umidade e de perda ao fogo.
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1.25

Análises mineralógicas por DRX dos materiais com Rietveld
Os resultados dos materiais por análise mineralógica estão apresentados a

partir da Tabela 5.3 até Tabela 5.5. Os respectivos difratogramas desses materiais
ensaiados e interpretados constam do Apêndice C.
Tabela 0.3 – Resultados por DRX – CP II-F (referência)
Fórmula

Padrão de Referência (a)

Resultados,
em %

C3S

Ca3SiO5

00-016-0406 (ICDD)

41,2

Alita M3

Ca3SiO5

97472 (ICSD)

3,85

C2S - Belita (Larnita)

Ca2Si2O4

96-901-2794 (ICDD)

22,5

Al0,67Ca2Fe1,33O5

00-030-0226 (ICDD)

8,54

MgO

96-101-1327 (ICDD)

6,20

Calcita

CaCO3

00-016-0406 (ICDD)

5,41

C3S

Ca3SiO5

00-016-0406 (ICDD)

3,85

Gipsita

CaSO4.2H2O

00-021-0816 (ICDD)

3,79

Dolomita

CaMg(CO3)

96-120-0015 (ICDD)

2,35

Bassanita

CaSO4.½H2O

00-041-0224 (ICDD)

1,38

Portlandita

Ca(OH)2

96-100-1769 (ICDD)

1,33

Al6Ca8,688Na0,625O18

100219 (ICSD)

2,83

Fe0,12Mn2,88O4

00-024-0734 (ICSD)

0,29

SiO2

1732227 (ICSD)

0,26

Al6Ca8,25Na1,5O18

19 (ICSD)

0,01

Fases mineralógicas

C4AF – (Brownmillerita)
Periclásio

C3A
Hausmannita
Quartzo
C3A - ortorrômbico

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda:
(a) Códigos de referência de estruturas utilizadas do ICDD (International Center for
Diffraction Data) ou do ICSD (International Center for Structure Data).

Verificou-se que os resultados das fases minerais apresentados na Tabela 5.3
são típicos de um cimento CP II-F. No entanto, duas fases minerais chamaram a
atenção: Bassanita e hausmannita. A bassanita e a hausmannita por estarem
presentes no cimento. Assim, pode-se considerar:


Bassanita, possivelmente, formada no processo de moagem ao atingir
a faixa de temperatura entre 125 °C a 180 °C (FÖLDVÁRI, 2011);



Hausmannita é um mineral primário de manganês e está contido em
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veios associados às rochas ígneas ou a partir do metamorfismo de
rochas manganesíferas.3 Provavelmente, esta fase mineralógica é
proveniente do material carbonático adicionado durante o processo de
moagem do cimento.
Tabela 0.4 – Resultados por DRX – Material carbonático
Fases mineralógicas

Fórmula

Padrão de
Referência (a)

Resultados,
em %

CaCO3

96-901-6707 (ICDD)

72,4

CaMg(CO3)2

96-900-1246 (ICDD)

21,8

Calcita
Dolomita
Tremolita
Ilita

Ca3,88K0,02Na0,10Al0,02
Fe0,24Mg9,70Mn0,04
96-901-0498 (ICDD)
Si16O47,92F0,06Cl0,02 H3,92
H2Al2,59Ca0,01Fe0,04K0,71Mg0,1
96-901-3733 (ICDD)
5Na0,01 O12Si3,27

2,86
0,96

Diopsídio

Ca4Mg3,77Fe0,52Si7,71O24

96-900-5335 (ICDD)

1,22

Quartzo

SiO2

96-101-1173 (ICDD)

0,70

Dolomita

CaMg(CO3)2

Calculado (b)

36,2

CaCO3

Calculado (c)

56,1

Calcita
Fonte: Elaborado pelo autor.

Legenda:
(a) Códigos de referência de estruturas utilizadas do ICDD (International Center for
Diffraction Data) ou do ICSD (International Center for Structure Data).
(b) Resultado estimado por cálculos por estequiométricos considerando o teor de MgO da
análise química na Tabela 5.2. Assim, tem-se que 2,67 x 4,6 = 12,3.
% CaMg(CO3)2 = 2,67 x 4,60

(1)

(c) Resultado estimado por cálculos por estequiométricos considerando: △m = % teor de
teor de CO2 no intervalo de temperatura entre 520° C e 840 °C (Figura F-2) descontando-se
CO2 proveniente da dolomita.

3

% CO2 proveniente da dolomita = 2,67 x 2,20

(2)

% CaCO3 =△m x 2,27

(3)

HUDSON INSTITUTE OF MINERALOGY. Jacobsite.
<https://www.mindat.org/min-2061.html>. Acesso em: 12 out.2019.

Disponível

em:
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A análise mineralógica do material carbonático reportada na Tabela 5.4,
apresenta fases majoritárias de calcita e dolomita. Verificou-se leves divergências de
valores com a análise química por FRX (Tabela 5.2), por exemplo: o teor de SiO2 de
0,20 % (Tabela 5.2), enquanto na DRX obteve-se 0,70 % e a pureza do calcário
magnesiano calculado pelos dados de FRX é 99,6 % e na DRX de 94,8 %. Para a
calcita e a dolomita verificou-se elevadas divergências de valores calculados por
estequiometria que pode ter sido provocado pela orientação preferencial para esse
tipo de material. Assim, considera-se que os valores de tremolita, ilita, diopsídio e
quartzo obtidos por DRX podem ter sido superestimados, pois os teores encontrados
para esses minerais são discordantes com os elementos apresentados pela FRX.
Os resultados da caracterização do metacaulim utilizado são reportados na
Tabela 5.5, a seguir.
Tabela 0.5 – Resultados por DRX – Metacaulim
Fórmula

Padrão de Referência (a)

Resultados,
em %

Amorfo

---

---

58,2

Quartzo

SiO2

647435 (ICSD)

15,7

96-900-5490 (ICDD)

8,84

96-900-1056 (ICDD)

6,03

H3Al4KO12Si2

00-026-0911 (ICDD)

3,05

Caulinita 1A

H8Al4O18Si4

00-014-0164 (ICDD)

2,58

Caulinita 1A

H4Al2O9Si2

107381 (ICSD)

2,46

KAlSi3O8

00-019-0932 (ICDD)

1,84

Al3,94Cr0,50Si1,56O10,44

00-015-0776 (ICDD)

0,72

Anatásio

TiO2

96-500-0224 (ICDD)

0,44

Hematita

Fe2O3

96-101-1268 (ICDD)

0,07

Fases mineralógicas

Phengita
Muscovita)

K1,90Na0,10Al9,12Mg0,80
Fe1,12Si12,96O47,84F0,16 H7,84
K3,72Na0,28Al10,92Fe0,64
Si12,40O47,32F0,68

Ilita 2M1

Microclina
Mulita

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda:
(a) Códigos de referência de estruturas utilizadas do ICDD (International Center for
Diffraction Data) ou do ICSD (International Center for Structure Data).

Na análise mineralógica do metacaulim (Tabela 5.5) comercial, a identificação
da presença de caulinita pode estar associada à calcinação por pelotas em forno
túnel rotativo. Esse tipo de processo gera um gradiente de temperatura de fora para

39

dentro, resultando características de um material heterogêneo (GARCIA, 2013). A
perda de massa no intervalo de temperatura entre 400 °C e 520 °C, determinado
pela análise termogravimetria, foi de 0,44 % que corresponde a 3,15 % de caulinita,
calculada por estequiometria.
As fases identificadas por DRX são tipicamente presentes em metacaulim, e
assim considerou-se passível para ser empregado nesse estudo.

1.26

Consumo de cal à 90 °C e à 23 °C.
Os ensaios de consumo de cal foram realizados no metacaulim e nas

misturas com metacaulim e calcário em duas condições de distintas de ensaio:


Primeira condição: trata-se de ensaio realizado sob agitação contínua à
90 °C que, em linhas gerais, atende o procedimento do ensaio
Chapelle (conforme a NBR 15895), porém obtendo-se resultados em
intervalos horários definidos até 16h. Com essas determinações buscase avaliar a reatividade do metacaulim e suas misturas com material
carbonático, em um meio saturado de hidróxido de cálcio, em que são
mantidas as mesmas proporções das misturas e relação água/sólido do
ensaio Chapelle normalizado. Nessas determinações busca-se também
explorar a possibilidade de redução no tempo ensaio de consumo de
cal pelo método Chapelle. Na Tabela 5.6 e Figura 5.1 são
apresentados os resultados desses ensaios.



Segunda condição: ensaio realizado à temperatura constante de 23 °C,
praticamente em condição estática, pois os frascos foram agitados de
forma branda e manual apenas uma vez por dia útil, durante 01 a 02
min. Na sequência, determinou-se o consumo de cal, seguindo as
diretrizes do método Chapelle. As idades definidas para os ensaios de
consumo de cal correspondem às mesmas idades dos ensaios de
resistência à compressão: 3, 7, 28, 60, 91, 120 dias. O ensaio assim
realizado à 23 °C, buscou simular a reprodução do consumo de cal na
mesma temperatura empregada para a cura dos corpos de prova de
argamassa no ensaio de resistência à compressão em cimento (NBR
7215). Na
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Tabela 0.7 e a Figura 0.2 são apresentados os resultados obtidos dos
ensaios.

Tabela 0.6 – Consumos de cal dos materiais estudados com intervalo em horas, à 90 °C

Resultados, em mg Ca(OH)2 por grama de material
Tempo
(horas)

30 % de
metacaulim e
70 % de material
carbonático

50 % de
metacaulim e
50 % de
material
carbonático

80 % de
metacaulim e
20 % de material
carbonático

100% de
Metacaulim

0,5

51

66

101

81

1,0

72

153

247

284

3,0

125

329

482

617

6,0

262

435

647

784

16

345

495

772

997

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 0.1 – Gráfico de consumo de cal (intervalos em horas à 90 °C, até 16 h) versus teor
de metacaulim
Resultados de consumo de cal, em mg
Ca(OH)2 por grama de material

1200
R² = 0,9944

1000

16 horas
minutos

800

R² = 0,9976
3 horas

600

400
R² = 0,9822
200

0
30%

1 hora R² = 0,6249

50%

70%

Teor de metacaulim

Fonte: Elaborado pelo autor.

30 minutos
90%
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No gráfico da Figura 5.1, observa-se que consumo de cal foi crescente e
significativo nos intervalos de medição. Dessa forma, não há um ganho efetivo na
redução do tempo de ensaio para se avaliar a reatividade neste ensaio.
Tabela 0.7 – Consumo de cal dos materiais estudados com intervalo em dias, à 23 °C
Resultados, em mg Ca(OH)2 por g de material
30 % de
50 % de
80 % de
Tempo
metacaulim
e
metacaulim
e
metacaulim
e
100 %
(dia)
70 % de material
50 % de material
20 % de material
metacaulim
carbonático
carbonático
carbonático
3

109

160

226

159

7

240

371

582

407

28

283

473

749

633

60

357

553

851

771

91

363

567

858

778

120

345

577

862

750

Fonte: Elaborado pelo autor.

Resultados de consumo de cal, em mg Ca(OH)2 por
grama de material

Figura 0.2 – Gráfico de consumo de cal (intervalos em dias à 23 °C, até 120 dias) versus
teor de metacaulim
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
30%

50%

80%

Metacaulim
(Referência)

Teor de metacaulim
3 dias

Fonte: Elaborado pelo autor.

7 dias

28 dias

60 dias

91 dias

120 dias
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Na Tabela 5.7 e Figura 5.2 do consumo de cal em dias à 23 °C, observou-se:


O material metacaulim (referência) apresentou consumo cal inferior em
relação a mistura com 80 % de metacaulim;



O consumo de cal “praticamente” estabilizou em 60 dias de ensaio,
indicando que a atividade pozolânica do metacaulim teve resultado
significativo nos primeiros 60 dias.

1.27

Calorimetria de condução isotérmica dos cimentos até 7 dias
Os resultados de calorimetria de condução isotérmica estão apresentados na

Tabela 5.8.
Tabela 0.8 – Calor acumulado em função do teor de clínquer até 168 horas (7 dias).
Calor acumulado
total em 168 h
(J.g-1)

Variação do calor acumulado
total até 168 h em relação ao
CP II-F (referência), em %4

CP II-F (referência)

261,0

----

CP II-F

253,9

-2,7

CP II-Z Especial 1

255,9

-2,0

CP II-Z Especial 2

268,9

3,0

CP II-Z Especial 3

281,1

7,7

CP II-Z Especial 4

284,6

9,0

Identificação

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 5.3 é apresentado o gráfico de fluxo de calor à 23 °C até 18 horas
para o conjunto dos cimentos ensaiados. Os respectivos gráficos contendo o fluxo
de calor individuais até 168 horas (7 dias) são apresentados no Apêndice D.

4

Resultados negativos indicam redução calor acumulado até 168 h em porcentagem em
relação ao CP II-F (referência).
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Figura 0.3 – Gráfico de fluxo de calor do conjunto dos cimentos ensaiados
(B)

(C)
(A)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 5.3, no ponto (A), observa-se pelo fluxo de calor em até
aproximadamente 8 horas, que houve aceleração das reações para todos os
cimentos com adição de MCS em relação ao CP II-F (referência). Nesse estágio o
MCS (material carbonático e metacaulim) se comporta como material fino e inerte,
atuando possivelmente como agente nucleador das reações de hidratação em curso.
Dessa forma, favorecem o aumento da cinética de hidratação do cimento nestas
idades iniciais de hidratação (QUARCIONI, 2008) e (HOPPE FILHO, 2008).
No CP II-Z Especial 4 observou-se o maior fluxo de calor entre 2 horas a 4
horas em relação aos demais.
Para esse mesmo material, no Ponto (B), observa-se uma discreta elevação
do fluxo de calor acima dos demais no intervalo entre 10 h e 14 h, indicado formação
de monossulfoaluminato. No Ponto (C), observa-se uma redução do fluxo de calor
acima dos demais no intervalo entre 17 h e 36 h, indicando a redução da formação
de etringita. Essas observações estão coerentes com estas fases que foram
detectadas também por difração de raios X (Figura 5.8). Segundo Lothenbach et al.
(2008) indicam que a reação entre o material carbonático e o aluminato de cálcio dá
origem inicial ao hemicarboaluminato, seguido de redução do monossulfoaluminato
presente no meio com o aumento da etringita.
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1.28

Análises mineralógicas por DRX das misturas dosadas
As análises mineralógicas dos materiais cimentícios suplementares dosados

por DRX estão apresentados na Tabela 5.9. Os códigos das fases e as fórmulas
químicas foram apresentados a partir da Tabela 5.3 até a Tabela 5.5.
Tabela 0.9 – Análise mineralógica dos materiais dosados em laboratório
Resultados, em %

Determinações

Calcita
Tremolita
Dolomita
Microclina
Quartzo
Phengita
Muscovita
Caulinita
Anatásio
Amorfo
Dolomita
Calcita

30 % de
Padrão de Referência metacaulim e
(a)
70 % de
material
carbonático

96-901-6707 (ICDD)
96-901-0498 (ICDD)
96-900-1246 (ICDD)
00-019-0932 (ICDD)
96-101-1173 (ICDD)
96-900-5490 (ICDD)
96-900-1056 (ICDD)
00-014-0164 (ICDD)
96-500-0224 (ICDD)
--Calculado (b)
Calculado (c)
Amorfo calculado5
Diferença entre analisado e calculado em
módulo
Fonte: Elaborado pelo autor.

50 % de
metacaulim e
50 % de
material
carbonático

80 % de
metacaulim e
20 % de
material
carbonático

58,4
2,0
21,9
n.d.
2,3
3,7
n.d.
0,6
0,8
10,3
25,3
39,3
17,5

41,6
2,0
15,1
1,2
4,2
4,7
n.d.
1,6
0,8
28,7
18,1
28,1
29,1

15,3
< 0,1
6,5
n.d.
6,1
13,8
n.d.
2,7
0,8
54,6
7,2
11,2
46,6

7,2

0,4

8,0

Legenda:
(a) Códigos de referência de estruturas utilizadas do ICDD (International Center for
Diffraction Data) ou do ICSD (International Center for Structure Data).
(b) Resultado estimado por cálculos por estequiométricos considerando o teor de MgO
tabelados no Apêndice A e a Equação 1.
(c) Resultado estimado por cálculos por estequiométricos considerando: △m = % teor de
teor de CO2 no intervalo de temperatura entre 520° C e 840 °C (Figuras F-3, F-4 e F-5)
descontando-se CO2 proveniente da dolomita e as Equações 2 e 3.
n.d. = não detectado.

5

Teor de amorfo foi calculado utilizando o valor de 58,2 % de material amorfo do
metacaulim e a respectiva dosagem utilizada para cada material.
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1.29

Análises mineralógicas por DRX dos cimentos ensaiados
Os resultados das análises mineralógicas dos cimentos ensaiados por DRX

com quantificação de fases por refinamento de Rietveld estão apresentados na
Tabela 5.10. Os respectivos difratogramas dos cimentos ensaiados e interpretados
constam do Apêndice B.
Tabela 0.10 – Análise mineralógica dos cimentos anidros dosados em laboratório
Resultados, em %
Padrão de
Determinações
CP II-Z
CP II-Z
CP II-Z
CP II-Z
Referência (a)
CP II-F
Especial 1 Especial 2 Especial 3 Especial 4
C3S
00-016-0406 (ICDD)
Alita M3
97472 (ICSD)
C2S - (Larnita) 96-901-2794 (ICDD)
C4AF –
00-030-0226 (ICDD)
(Brownmillerita)
Periclásio
96-101-1327 (ICDD)
Calcita
00-016-0406 (ICDD)
Gipsita
00-021-0816 (ICDD)
Dolomita
96-120-0015 (ICDD)
Bassanita
00-041-0224 (ICDD)
Portlandita
96-100-1769 (ICDD)
Hausmannita 00-024-0734 (ICSD)
Óxido de cálcio
5 (ICSD)
Quartzo
647435 (ICSD)
C3A
100219 (ICSD)
Phengita
96-900-5490 (ICDD)
Amorfo
--Dolomita
Calculado (b)
Calcita
Calculado (c)
Amorfo calculado6
Diferença entre analisado e estimado
em módulo

23,3
15,6
16,5

34,9
5,9
18,3

28,7
15,3
18,9

26,6
18,6
17,9

30,5
14,4
20,2

6,5

8,9

7,7

8,7

10,2

4,2
20,3
3,2
7,6
0,9
0,2
< 0,1
0,3
0,1
1,2
n.d.
< 0,1
7,1
12,5
---

4,0
13,9
3,8
6,5
1,0
0,4
< 0,1
0,1
0,6
1,8
n.d.
< 0,1
4,6
10,2
2,4

4,2
11,3
3,7
4,2
1,8
1,0
< 0,1
n.d.
1,1
2,1
n.d.
< 0,1
4,6
8,6
4,1

5,6
9,4
4,0
2,8
1,2
0,8
n.d.
n.d.
0,9
1,3
2,1
< 0,1
3,0
6,2
6,5

5,6
4,5
3,9
0,7
1,6
0,3
< 0,1
n.d.
2,1
2,6
2,6
0,4
2,0
4,7
8,1

< 0,1

2,3

3,9

6,4

7,6

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda:
n.d. = não detectado.
(a) Códigos de referência de estruturas utilizadas do ICDD (International Center for
Diffraction Data) ou do ICSD (International Center for Structure Data).

6

Teor de amorfo foi calculado utilizando o valor de 58,2 % de material amorfo do
metacaulim (Tabela 5.5), considerando as respectivas dosagens de metacaulim
empregados em cada mistura. Assim, por ex. na mistura “CP com 7 % de material
carbonático e 14 % de metacaulim” (Tabela 0.10) tem-se 58,2 X 14 / 100 = 8,1% de amorfo.

46

(b) Resultado calculado considerando o teor de dolomita do CP II-F comercial (Tabela 5.3) e
teor de dolomita calculado nas misturas (Tabela 5.9) pela dosagem de 14 % no cimento.
% CaMg(CO3)2 = 2,35 x 0,86 + Dolomita calculada x 0,14

(4)

(c) Resultado calculado considerando o teor de calcita do CP II-F comercial (Tabela 5.3) e
teor de dolomita calculado nas misturas (Tabela 5.9) pela dosagem de 14 % no cimento.
% CaMg(CO3)2 = 5,41 x 0,86 + Calcita calculada x 0,14

(5)

Nas análises mineralógicas apresentadas em Tabela 5.10, os teores de fases
amorfas provenientes dos materiais dosados não foram detectados nos cimentos
com metacaulim. Provavelmente, a fase amorfa, ao ser diluída, ficou abaixo do limite
de detecção para essa técnica7. Conforme verificado nas Tabelas 5.4, 5.9 e 5.10,
que

trazem

a

caracterização

do

material

carbonático

e

das

misturas,

respectivamente, utilizados nesse estudo, ao se comparar as fases minerais de
calcita e dolomita, verifica-se discrepância entre os resultados das fases
quantificadas e estimadas por estequiometria. Assim, para essas fases considera-se
os valores calculados por estequiometria como valores mais adequados.
Os resultados de caracterização por DRX apresentam dispersões entre dados
obtidos e resultados esperados. Há de se considerar que neste estudo empregouse metacaulim com teor de amorfo de 58,2%, porém nos cimentos dosados em
laboratório houve o efeito de diluição da matriz, o que naturalmente reflete na
dificuldade em se quantificar o amorfo desses cimentos dosados por DRX. Soma-se
a isso, o material carbonático apresentou igualmente dificuldade para ser
caracterizado por DRX, provavelmente influência da sua moagem uma vez que se
trata de material comercial micronizado. Gobbo (2003), O’connor e Chang (1986)
alertam que uma moagem inadequada do material pode reduzir as fases cristalinas
presentes e provocar distorção ou até a destruição da rede cristalina. Este
tratamento resulta em erros nas relações de intensidades dos picos, na orientação
preferencial, nos efeitos de absorção e, consequentemente, afetam o refinamento
por Rietveld.

7

De acordo com comunicação pessoal da assistência técnica da Malvern Panalytica em 21/08/2019,
em geral, há dificuldade em se quantificar corretamente o teor de amorfo em materiais com teores de
fase amorfa inferiores a 16%. Isso pode ser observado, a título de ilustração na Figura C-11, em que
não foi possível detectar quantitativamente o teor de amorfo por Rietveld e nem mesmo visualizar
presença de halo de amorfismo.
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1.30

Resistência à compressão (Rc)
Os resultados de resistências à compressão com desvio padrão estão

apresentados na Tabela 5.11. Os resultados de áreas específica pelo método Blaine
e granulometria à laser dos materiais desse estudo são apresentados no Apêndice
E.
Tabela 0.11 – Resistência à compressão dos cimentos
Resultados de resistência à compressão, em MPa
Cimentos com materiais cimentícios suplementares
Idade
CP II-F
(dia)
CP II-Z
CP II-Z
CP II-Z
CP II-Z
(referência)
CP II-F
Especial 1
Especial 2
Especial 3
Especial 4
3

14,4 ± 0,1

11,0 ± 0,3

11,3 ± 0,3

12,2 ± 0,5

13,2 ± 0,2

13,4 ± 0,3

7

22,2 ± 0,4

17,9 ± 0 ,6

19,8 ± 0,7

21,1± 0,9

22,6 ± 0,6

22,6 ± 0,3

28

40,8 ± 0,8

33,9 ± 1,3

34,8 ± 0,5

35,2 ± 1,3

36,7 ± 1,3

35,4 ± 1,6

60

47,3 ± 2,1

40,4 ± 1,5

43,0 ± 1,3

43,7 ± 0,8

40,0 ± 1,2

39,9 ± 1,4

91

46,5 ± 0,8

37,7 ± 1,3

46,2 ± 1,0

44,7 ± 1,3

42,6 ± 1,7

40,2 ± 1,3

120

50,3 ± 0,9

42,5 ± 1,1

47,2 ± 0,9

51,0 ± 0,9

44,1 ± 1,1

45,2 ± 2,1

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para favorecer a avaliação comparativa dos dados de Rc a Tabela 5.12
apresenta as variações percentuais relativas das respectivas medidas de Rc em
relação ao cimento CP II-F (referência) que foi empregado como cimento de
referência para a preparação dos demais cimentos compostos em laboratório com
adição de material carbonático e metacaulim.
Tabela 0.12 – Variação comparativa percentual de resistência à compressão dos cimentos
Variação percentual dos resultados de resistência à compressão, em MPa, em
relação ao cimento CP II-F (referência)
Idade
Cimentos com materiais cimentícios suplementares MCS
(dia)
CP II-F
CP II-Z
CP II-Z
CP II-Z
CP II-Z
(referência)
CP II-F
Especial 1
Especial 2 Especial 3
Especial 4
3

100%

-23,6

-21,5

-15,3

-8,3

-6,9

7

100%

-19,4

-10,8

-5,0

1,8

1,8

28

100%

-16,9

-14,7

-13,7

-10,0

-13,2

60

100%

-14,6

-9,1

-7,2

-15,4

-15,6

91

100%

-18,9

-0,6

-3,9

-8,4

-13,5

120

100%

-15,5

-6,2

1,4

-12,3

-10,1

Fonte: Elaborado pelo autor.

48

A Figura 5.4 apresenta os resultados de resistência à compressão dos
cimentos e o valor médio dos cimentos com adição de material carbonático e
metacaulim.
Figura 0.4 – Resultados de resistência à compressão, em MPa.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda:
A linha vermelha pontilhada também indica o valor médio de resistência à compressão dos
cimentos com adição de material carbonático e metacaulim.

A Figura 5.56 apresenta gráfico em linha para visualização complementar de
resultados de resistência à compressão dos cimentos estudados. Está inserida
também a curva com o valor médio dos cimentos com adição de material
carbonático e metacaulim. Pode-se observar com nitidez que o cimento de
referência apresenta resultados sistematicamente superiores aos demais em
praticamente todas as idades e o cimento com apenas adição de 20% total de
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material carbonático tem o comportamento oposto, ou seja, predominam valores de
Rc menores.
Figura 0.5 – Resultados de resistência à compressão, em MPa.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados apresentados nas Tabelas 5.11 e 5.12 e na Figura 5.5
permitem fazer as algumas considerações quanto ao efeito das adições em termos
de RC:
a) O CP II-F apresentou o menor resultado de resistência à compressão em
todas as idades em relação ao cimento de referência, ou seja, a adição de
material carbonático atuou basicamente como material inerte sem
contribuir significativamente para o desenvolvimento de resistência à
compressão;
b) A partir da adição de metacaulim, todos os cimentos apresentam aumento
de resistência à compressão quando comparados com CP II-F, o que
sinaliza um efeito sinérgico entre as duas adições minerais;
c) Para os cimentos com adição conjunta de material carbonático e
metacaulim, verificou-se dois pares de cimentos com comportamento

50

“semelhantes” em termos de evolução dos resultados de resistência à
compressão, quando comparados com o CP II-F (referência), isto é:


Para as idades de 3, 7 e 28 dias há semelhanças de dados entre os
cimentos CP II-Z Especial 3 e CP II-Z Especial 4 ,



Para as idades de 60, 91 e 120 dias há semelhanças de dados
entre os cimentos CP II-Z Especial 1 e CP II-Z Especial 2.

d) Visando evidenciar o efeito da reatividade das adições no cimento de
referência, a Figura 5.5 apresenta na última coluna de cada bloco de RC
por idades, o valor médio de RC dos cimentos com adição de material
carbonático e também de metacaulim. Com esta informação, pode-se
considerar que:


Aos 28 dias todos os resultados são praticamente semelhantes ao
valor médio de RC;



Para as idades de 60, 91 e 120 dias, os dois cimentos CP II-Z
Especial 1 e CP II-Z Especial 2 apresentaram resultados iguais ou
superiores ao valor médio de RC. É interessante notar que estes
dois cimentos com os melhores valores de RC possuem o menor
teor de metacaulim e, consequentemente, os maiores teores de
material carbonático.

1.31 Análises térmicas por TG/DTG das argamassas
Neste estudo foram feitas análises termogravimétricas (TG/DTG) das
argamassas nas idades restritas a 120 dias para se buscar evidenciar as fases finais
na idade mais avançada de cura, em busca de entendimento do comportamento
mecânico dos vários cimentos estudados. Optou-se por caracterizar esta fase
considerando que as adições minerais reativas geralmente demandam um tempo
maior para desenvolver completamente a resistência mecânica em função da
cinética das reações química envolvidas em comparação com o clínquer.
Os resultados da análise térmica são fortemente influenciados pelo tipo de
equipamento de medição, tipo de cadinho, taxa de aquecimento, tamanho da
amostra, finura da partícula, taxa de fluxo e tipo de gás de arraste, além de cuidados
na preparação da amostra. A utilização de um mesmo procedimento de ensaio e de
um mesmo laboratório podem atenuar essas influências (SCRIVENER; SNELLINGS;
LOTHENBACH, 2016).
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Na Figura 5.6 os autores ilustram a sobreposição de fases minerais que
podem estar presentes conjuntamente em pasta de cimento Portland, o que significa
dificuldades na quantificação de determinadas fases devido a sobreposição parcial
ou total de determinadas curvas.
Figura 0.6 – DTG de fases minerais tipicamente presentes em pasta de cimento Portland.

Fonte: Scrivener, Snellings e Lothenbach (2016).

Nesse

estudo,

possivelmente

as

fases

minerais

formadas

hemicarboaluminato e monocarboaluminato estão presentes em baixos teores e
imprecisos para quantificação devido a sobreposição com outras fases majoritárias,
como C-S-H e etringita. Isto indica que há complexidade para a identificação por
TG/DTG de fases onde há sobreposição de picos e inviabiliza a deconvolução
dessas curvas, com razoável assertividade. Assim, optou-se por analisar as perdas
de massa restritas à três faixas de temperaturas, sendo: de 25 °C a 220 °C para a
perda de massa relativa à desidratação de produtos hidratados (C-S-H,
hemicarboaluminato, monocarboaluminato, monossulfato de cálcio e gipsita), de
390 °C a 470 °C devido à perda de massa da decomposição da portlandita e de
530 °C a 760 °C perda de massa com a descarbonatação de fases carbonáticas.
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Os resultados das análises térmicas por termogravimetria (TG/DTG) das
argamassas nas idades de 120 dias, estão apresentadas na Tabela 5.13.
As figuras com os gráficos das análises térmicas individuais dos materiais
estudados são apresentadas no Apêndice F.
Tabela 0.13 – Resultados de análise termogravimétrica das argamassas de 120 dias.
Resultados de perda de massa, em %
Desidratação de
produtos de
hidratação

Desidroxilação
da portlandita
(DP)

Descarbonatação
de fases
carbonáticas

(25-220) °C

(390-470) °C

(530-760) °C

CP II-F (referência)

4,37

1,06

1,13

CP II-F

3,39

0,83

2,56

CP II-Z Especial 1

4,01

0,70

2,06

CP II-Z Especial 2

5,58

0,59

1,89

CP II-Z Especial 3

4,97

0,37

1,61

CP II-Z Especial 4

4,85

0,39

1,14

Tipos de argamassas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados de perda de massa de desidratação produtos de hidratação na
faixa de 25-220°C apresentam aumento até a argamassa com CP II-Z Especial 4.
Para a argamassa com CP II-Z Especial 3 desconsiderou-se devido à possível
carbonatação com consequente aumento no CP II-Z Especial 4, nota-se que o
resultado de 4,85 % é inferior ao se comparar com o material CP II-Z Especial 2 cujo
valor é 5,58 % (Tabela 5.14). Este comportamento do menor teor de produtos
hidratados pode estar associado ao menor teor de material carbonático, presente no
primeiro material referido, que não favoreceu a formação de carboaluminato, que é
decomposto nesta faixa de temperatura na TG/DTG.
A partir dos resultados da Tabela 5.13 é apresentado na Tabela 5.14 a
portlandita com o seu teor residual e a diminuição a partir CP comercial com 8 % de
material carbonático. É calculado o teor fase carbonática para comparação com os
teores determinados.
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Para a descarbonatação de fases carbonáticas (DFC) calculadas, considerouse a perda de massa dos cimentos anidros estudados, apresentada nas Figuras F-1
e F-6 a F-11 do Apêndice F e o teor de perda por desidroxilação da portlandita (DP),
indicado na Tabela 5.13.
Assim temos para a argamassa moldada conforme a NBR 7215, os seguintes
parâmetros de massas dos constituintes: massa de cimento 624 g, massa de areia
de 1.872 g e massa de água 144 g. A água equivale a 23 % da massa de cimento,
hipoteticamente necessária para a hidratação completa do cimento. Naturalmente o
excedente dessa água evapora com o passar do tempo de cura e aplicação da
argamassa.
% DFC calculada = DMA x (624+156) /1872

(6)

% PR = {DP / [(624+144/1872]} x 4,11

(7)

Legenda:
DMA = descarbonatação do material anidro de cada material apresentado nas Figuras F-1 e
F-6 a F-11 do Apêndice F, considerando o intervalor de temperatura de 530-760 °C.
DP = desidroxilação da portlandita
DFC = descarbonatação de fases carbonáticas
PR = portlandita residual na argamassa com 120 dias de cura (na base seca e sem areia)
Tabela 0.14 – Valores calculados a partir de perdas de massa de TG/DTG: portlandita e
fase carbonática para as argamassas de 120 dias (da Tabela 5.13).
Portlandita referente à
fração ligante, calculada na Perda de massa Valor teórico
de fases
base seca, a partir da
calculado a
carbonáticas
perda de massa, em %
Identificações
partir da perda
(530-760) °C,
das
de massa para
(dados da
Redução de
fases
argamassas
Tabela
5.13),
Portlandita Ca(OH)2 em
carbonáticas(a),
em %
(Ca(OH)2 relação ao CP
em %
comercial
CP II-F (referência)

14,8

--

1,13

1,05

CP II-F

11,6

21,7

2,56

2,57

CP II-Z Especial 1

9,8

34,0

2,06

2,08

CP II-Z Especial 2 (b)

8,2

44,3

1,89

1,72

CP II-Z Especial 3 (b)

5,2

65,1

1,61

1,19

CP II-Z Especial 4

5,4

63,2

1,14

1,03

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Legenda:
(a) Em relação aos materiais empregados nas argamassas, ou seja, cimento anidro, teor de
areia dosado e 23% de água incorporada na argamassa para a hidratação do cimento
(Equação 6).
(b) Resultados desconsiderados para análise de dados em função da discrepância entre o
resultado determinado e teórico de perdas de massa para fases carbonáticas.

A comparação entre resultados de perda de massa de fases carbonáticas,
determinados e teóricos foram similares. Então, utilizou-se os resultados da Tabela
5.14 e elaborou-se o gráfico na Figura 5.7, que correlaciona a portlandita presente e
referente à fração ligante, expressa na base seca, a partir da perda de massa versus
teor de metacaulim dosado nos cimentos anidros. Verifica-se que a portlandita
nestes materiais diminui de forma proporcional ao aumento de metacaulim dosado
nas argamassas.
Figura 0.7 – Teor de portlandita referente à fração ligante, na base seca versus teor de
metacaulim dosado nos cimentos anidros
14

Teor de portlandita, em %

12
10
8
6

y = -0,4444x + 11,527
R² = 0,9969

4
2
0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Teor de metacaulim dosado nos cimentos anidros

Fonte: Elaborado pelo autor.

1.32 Análises mineralógica por DRX das argamassas com idade de 120 dias
Na Figura 5.8 são apresentados os difratogramas, com foco nas fases
menores, e avaliar principalmente as fases etringita, hemicarboaluminato e
monocarboaluminato. Para realização desse ensaio exploratório, retirou-se o
máximo possível areia para concentração da fração ligante. Para isso, utilizou-se
almofariz e pistilo com ponta de borracha para desintegração do material e, em
seguida, o material foi passado pela peneira ABNT Nº 200 (0,075 mm) destinando-
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se a fração passante para o ensaio de DRX. Para a interpretação das fases foram
utilizadas as fichas de informações cristalográficas do banco de dados Powder
Diffraction File (PDF) que são indicadas na legenda abaixo da figura.
Figura 0.8 – Resultados de análise mineralógica por DRX com sobreposição de
difratogramas das argamassas de 120 dias.

CP II-F (referência)

CP II-F

CP II-Z Especial 1

CP II-Z Especial 2

CP II-Z Especial 3

CP II-Z Especial 4

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda:
Mus = Muscovita (PDF 96-900-4476)
Ett = Etringita (PDF 96-901-1577)
Ms = Monossulfoaluminato (PDF 01-083-1289)
Hc = Hemicarboaluminato (PDF 00-041-0221)
Alu = Aluminatos de cálcio hidratado (PDF 01-088-1410)
Mc = Monocarboaluminato (PDF 01-087-0493)
Mi = Microclínio (PDF 96-900-0190)

De modo geral, as fases minerais presentes são consideradas fases menores
e estão presentes em teores pouco representativos. No entanto, foi possível
observar as seguintes tendências com o aumento do teor de metacaulim e a redução
progressiva do material carbonático nas argamassas (Figura 5.9):


Há desaparecimento da fase monocarboaluminato a partir da primeira
argamassa com aumento do hemicarboaluminato de cálcio hidratado e
o aluminato de cálcio hidratado;



Nota-se a presença discreta do monossulfoaluminato na última
argamassa embora ocorra o desaparecimento progressivo de etringita
a partir da primeira argamassa.
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Comparando-se as duas últimas argamassas nota-se um surgimento
discreto do aluminato de cálcio hidratado.

Estas constatações estão de acordo com Lothenbach et al. (2008), que
indicam que a partir da reação do material carbonático com o aluminato de cálcio
obtém-se o hemicarboaluminato (considerado uma fase instável), que tende a se
transformar e dar origem ao monocarboaluminato (fase mais estável). Afirmam
também a ocorrência de redução da fase monossulfoaluminato presente no meio.
Estes autores apontam também para o aumento da etringita, o que foi
observado neste estudo (Figura 5.9) de forma discreta.
Na Figura 5.9 a presença de muscovita e microclínio se deve à areia utilizada
nas argamassas.
1.33

Avaliação qualitativa da porosidade efetiva
Como estudo exploratório da porosidade das argamassas rompidas na idade

superior a 120 dias, na Tabela 5.15 são apresentados os resultados da porosidade
efetiva das argamassas. Trata-se de um ensaio de imagem por microscopia óptica, e
pela própria natureza do ensaio, considera-se que os resultados são de ordem
qualitativa, porém válidos para comparação da porosidade entre as argamassas
estudadas.
Tabela 0.15– Avaliação qualitativa da porosidade por microscopia óptica.
(Continua)

Identificação das
argamassas

Lâminas e testemunhos

Lâminas
submetidas à
Câmara UV

Porosidade
efetiva, em %

CP II-F (referência)

0,3

CP II-F

8,3

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 5.15 – Avaliação qualitativa da porosidade por microscopia óptica.
(Conclusão)

Identificação das
argamassas

Lâminas e testemunhos

Lâminas
submetidas à
Câmara UV

Porosidade
efetiva, em %

CP II-Z Especial 1

2,6

CP II-Z Especial 2

0,2

CP II-Z Especial 3

1,4

CP II-Z Especial 4

1,9

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Tabela 5.13 ao se comparar CP II-F (referência) (referência com menor
porosidade) e CP II-F (referência com maior porosidade) nota-se que a porosidade
menor na argamassa com o menor teor de material carbonático está coerente com o
seu maior teor de clínquer e, naturalmente, com seu maior teor de C-S-H. Esta
conjugação de elementos está associada à menor porosidade.
No entanto, a maior porosidade na argamassa com o maior teor de material
carbonático está vinculada ao menor teor de clínquer, com consequente redução do
C-S-H. Pode-se verificar este fenômeno nos dados de TG/DTG (Tabela 5.13), pois
há uma redução de produtos de hidratação na argamassa com 8 % de material
carbonático em relação à argamassa com 20 % de material carbonático, ou seja,
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houve perda de massas de 4,37% para 3,39% na faixa de 25 a 220°C e redução da
perda de massa da portlandita presente de 1,06% para 0,86% na faixa de 390 a
470°C. Estes dados sugerem que há um teor de material carbonático mais favorável
para adição na composição do cimento tipo CP II F, que deve de ser objeto de
maiores estudos de otimização do proporcionamento desses materiais, incluindo-se
o perfil granulométrico dos finos carbonáticos.
Verifica-se que as demais argamassas dosadas com metacaulim e material
carbonático apresentaram redução significativa das respetivas porosidades, o que
indica que as dosagens dessas duas adições nas argamassas estudadas promovem
o preenchimento de poros e estão vinculadas ao aumento de produtos hidratados.
Pode-se verificar este fenômeno nos dados de TG/DTG (Tabela 5.13), pois ocorrem
aumentos nos produtos de hidratação nessas argamassas, ou seja, houve aumentos
de perda de massas de 4,01 % a 4,85 % na faixa de 25 °C a 220°C e consumo da
portlandita pelo metacaulim, devido à perda de massa da portlandita presente de
0,70 % e 0,39 % na faixa de 390 °C a 470 °C.
Para uma melhor avaliação da porosidade seria importante os dados de
porosimetria de mercúrio. No entanto, para esse estudo, não foi possível a execução
desse ensaio. Pretende-se ainda executar o ensaio de porosimetria de mercúrio e
também de microtomografia para se obter a porosidade com mais detalhes destas
argamassas.
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DISCUSSÃO DE RESULTADOS
A seguir, são apresentadas algumas discussões e considerações em alguns
tópicos, a partir dos resultados dos ensaios aplicados, como segue.
- Consumo de cal à 23°C em medições até 120 dias
O ensaio de cal à 23°C (com medições em dias) permitiu verificar a interação
do material carbonático e metacaulim no consumo de cal numa condição mais
próxima à pratica de aplicação do cimento, ou seja, à 23°C. O consumo de cal nesta
temperatura (Figura 6.1) permite a comparação da reatividade ou consumo de cal
das adições dosadas de “metacaulim e material carbonático” com a reatividade
teórica do metacaulim puro ensaiado nesta mesma condição às 23°C para as idades
de 3, 7, 28, 90 e 120 dias, cujos resultados são apresentados na Tabela 5.7. O
consumo de cal teórica do metacaulim foi calculado considerando o resultado da
adição de 100 % metacaulim, para cada data de ensaio e a dosagem utilizada do
metacaulim. Por exemplo: 30 % de metacaulim teórico em 3 dias = 30 x (Resultado
de 100 % de metacaulim em 3 dias da Tabela 5.7) / 100 = 30 x 159 / 100 = 48 mg
Ca(OH)2 por grama de material.
Verifica-se que todas as adições dosadas apresentam consumo superior aos
respectivos valores para o metacaulim teórico (Figura 6.1).

Resultados, em mg Ca(OH)2 por g
de material

Figura 0.1 – Consumo de cal da mistura de “metacaulim + material carbonático” e em
relação ao metacaulim teórico, nas diversas idades (em dias).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Nota-se também na Figura 6.1 que o consumo de cal à 23 °C das adições de
metacaulim e material carbonático comparando em relação ao consumo de um
metacaulim teórico, observa-se que o consumo de cal "praticamente" estabilizou em
60 dias de ensaio, o que indica que a atividade pozolânica do metacaulim não
apresentou reatividade ou consumo de cal significativo após os 60 dias. As misturas
com maiores teores de material carbonático, ou seja, 50 % e 70 %, ensaiadas à
23 °C e com medições até 120 dias, resultaram em maior consumo de cal. Esse
aumento pode ter ocorrido, de acordo com a literatura, pela formação de produtos de
hidratação, em função da reação do aluminato (proveniente do metacaulim) com o
material carbonático e o hidróxido de cálcio do meio, formando monocarboaluminato
de cálcio hidratado.
De acordo com Antoni et al. (2012) a formação do monocarboaluminato
hidratado pode ser expressa pela equação (8), que envolve 1 mol de metacaulim (A)
com 1 mol de carbonato de cálcio (CC) em presença excesso de íon cálcio da
portlandita (CH), em solução aquosa (H) na proporção 2:1 metacaulim: carbonato de
cálcio.
A + CC̅ + 3CH + H → C3 A. CC̅. H12

"monocarboaluminato"

(8)

- Ensaio Chapelle à 90°C durante em 16h de acordo com a NBR 15.895
Com este ensaio buscou-se avaliar a reatividade do metacaulim e suas
misturas com material carbonático, em um meio saturado de íon cálcio, em que são
mantidas as mesmas proporções das misturas e relação água/sólido do ensaio
Chapelle normalizado. Igualmente buscou-se explorar a possibilidade de redução no
tempo ensaio de consumo de cal pelo método Chapelle com medições
intermediárias até 16 h.
Os resultados apresentados na Tabela 5.6 e Figura 5.1 permitiram observar
que os consumos de cal em 16 horas são lineares, indicando que as misturas dos
materiais dosados estão coerentes com os teores dosados nas misturas compostas
com material carbonático e metacaulim.
Com relação à redução de tempo de ensaio, verificou-se que as medições de
consumo de cal são crescentes e significativas para os ensaios em 3 h e 16 h.
Porém, a determinação com 3h de ensaio subestimou o consumo de cal para as
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quatro amostras ensaiadas. Assim não há ganho efetivo com a redução no tempo de
ensaio atual de 16 horas, como normalizado.
- Comparação de substituições de metacaulim e material carbonático
com outros dados atuais da literatura
A Tabela 6.1 apresenta uma comparação de proporções de material
carbonático e metacaulim deste estudo com dados dos estudos de Antoni et al. (2012)
e Scrivener et al. (2018).
Tabela 0.1 – Comparação da proporção (material carbonático e metacaulim)
Item

A

B

Descrição
Antoni et al. (2012) avaliaram a substituição de
cimento “comum” por metacaulim + material
carbonático
Scrivener et al. (2018) estudaram a substituição de
cimento “comum” por argila calcinada + material
carbonático. Aplicou-se argila calcinada com 40 %
de metacaulim (a).

C

CP II-Z Especial 1 (b).

D

CP II-Z Especial 2 (c).

Substituição
no cimento,
em massa

Proporção
material
carbonático :
metacaulim

45 %

1:2

45 %

1:2

4:1
2:1
20 %

E

CP II-Z Especial 3 (d).

1:1

F

CP II-Z Especial 4 (e).

1:2

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda:
(a) Como foi empregada argila calcinada com 40 % de metacaulim, tem-se a proporção de
material carbonático : argila calcinada é 1 : 0,8, em massa.
(b) e (c) Misturas que apresentaram resultados de resistência à compressão similares aos
valores obtidos com o CP II F (referência), para as idades de 60, 91 e 120 dias (Tabelas
5.11 e 5.12).
(d) e (e) Misturas que apresentaram resultados de resistência à compressão similares aos
valores obtidos com o CP II F (referência), para as idades de 3, 7 e 28 dias (Tabelas 5.11 e
5.12).

No estudo de Antoni et al. (2012) com substituições de metacaulim e material
carbonático no cimento Portland verificou-se com a substituição de 45 %, mantendose a proporção de 2 : 1 de metacaulim e calcário, produziu melhores propriedades
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mecânicas aos 7 e 28 dias em relação à referência, ou seja, cimento Portland sem
adições, equivalente ao CP I nacional.
Esse nível de resultado foi obtido nos materiais dos itens E e F deste estudo
com adição de MCS nas relações 1: 0,9 e 1 : 2 (material carbonático : metacaulim)
quando comparados com um CP II-F, referência do estudo. Por outro lado, os
materiais dos itens C e D apresentam melhores propriedades mecânicas para as
idades de 60, 91 e 120 dias quando comparados com o cimento CP II-F (referência)
(Tabelas 5.11 e 5.12).
Esse comportamento dos cimentos estudados tem relação com o efeito
sinérgico entre o material carbonático e o metacaulim, a partir da liberação para o
meio de íons alumínio do metacaulim com a formação inicial de hemicarboaluminato
com formação final de monocarboaluminato, conforme dados de DRX (Figura 5.9), o
que deve ter favorecido também a redução da porosidade das argamassas, como
observado por microscopia óptica (Tabela 5.15). Com efeito, a redução de
porosidade pode ter contribuído também para algum ganho da resistência à
compressão nestas argamassas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme o objetivo desse estudo que envolve a avaliação da mistura de
material carbonático e metacaulim em cimento tipo CP II-Z focando a manutenção
de sua resistência mecânica, foi possível estudar diferentes proporções de material
carbonático e metacaulim, a partir dos resultados de resistência mecânica e
comparando-se com a resistência mecânica do CP II F contendo apenas adição de
material carbonático.
O material carbonático atuou como um material reativo neste meio na
presença de metacaulim, dando origem à formação de hemicarboaluminato e
monocarboaluminato de cálcio em teores subordinados. Neste contexto, o
metacaulim contribuiu principalmente para a formação de C-S-H, em especial nas
idades mais avançadas.
Considerando os limites de dosagem já estabelecidos pela normatização
vigente para o CP II-Z, as dosagens dos cimentos utilizadas nesse estudo
permitiram indicar que a proporção majoritária de material carbonático em relação ao
metacaulim não provoca perdas nas propriedades mecânicas e proporciona
consequente ganho de eficiência energética industrial ao se utilizar menos
metacaulim.
Ao se aumentar o teor de material carbonático no CP II-Z evita-se o aumento
da dosagem compensatória de metacaulim e/ou de clínquer. Esta prática favorece a
produção de um cimento com menor impacto ambiental, pois o menor teor de
metacaulim no CP II-Z implica em redução da emissão de gases de efeito estufa
gerados no tratamento térmico do caulim. Ao se utilizar um teor maior de material
carbonático in natura, evita-se a emissão de CO2 correspondente, uma vez que não
ocorre a típica descarbonatação para a produção do clínquer.
Os dados deste estudo indicam que, ao se dosar um teor majoritário de
material carbonático associado a um teor menor de metacaulim na produção do
CP II-Z, há um alinhamento em relação ao objetivo de se fomentar o aumento de
material carbonático a dosagem no cimento Portland, que foi documentado no
Roadmap do setor do cimento no Brasil realizado em 2019. Nesse estudo permitiu
oferecer uma contribuição ao se evidenciar o ganho tecnológico em se utilizar no
CP II-Z maior teor de material carbonático associado ao metacaulim.
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1.34

Pesquisas futuras


Realizar estudos de hidratação em pastas de cimento com dosagens
semelhantes ao empregado nessa pesquisa;



Executar um estudo em argamassas com CP II Z com mesmas
composições, porém fixando-se a consistência, com uso ou não de
aditivo plastificante.



Empregar argilas calcinadas, de diferentes composições mineralógicas,
com material carbonático, na dosagem de CP II Z, com foco no
desempenho mecânico.



Ampliar o estudo de consumo de cal para diferentes materiais
pozolânicos associados ao uso de material carbonático, por meio do
ensaio à temperatura de 23°C, com a caracterização mineralógica nas
diferentes idades, por termogravimetria e difração de raios X. Pretendese, ao executar estes ensaios, obter a repetibilidade do ensaio;



Avaliar o consumo de cal versus a granulometria do material
carbonático com adição de metacaulim por meio do ensaio à
temperatura de 23°C. Esse estudo visa explorar se há uma
granulometria otimizada do material carbonático para reagir com
metacaulim;



Desenvolver estudos em concreto empregando-se CP II-Z com as
dosagens de material carbonático e metacaulim utilizadas neste
estudo;



Estudar efeitos na caracterização mineralógica por difração de raios X
e na análise termogravimetria do material carbonático micronizado.
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Apêndice A – Análise química de materiais dosados
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Os resultados das análises químicas das misturas dosadas em laboratório por
FRX estão apresentados na Tabela A-1.
Tabela A-1 – Análise química por FRX dos materiais dosados.
Resultados, em %
30 % de
50 % de
80 % de
Determinações
metacaulim e 70 metacaulim e 50 metacaulim e 20 %
% de material
% de material
de material
carbonático
carbonático
carbonático
Perda ao fogo (PF)
30,5
22,6
11,1
Anidrido silícico (SiO2)
22,7
34,3
51,2
Óxido de alumínio (Al2O3)
7,42
12,7
20,4
Óxido férrico (Fe2O3)
0,87
1,44
2,34
Óxido de cálcio (CaO)
31,9
22,8
9,22
Óxido de magnésio (MgO)
5,56
4,02
1,71
Anidrido sulfúrico (SO3)
0,05
0,08
n.d.
Óxido de titânio (TiO2)
0,57
0,99
1,55
Óxido de potássio (K2O)
0,74
1,23
1,96
Óxido de fósforo (P2O5)
n.d.
n.d.
n.d.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda: n.d. = não detectado.
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Apêndice B – Análise química dos cimentos dosados em laboratório
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Os resultados das análises químicas dos cimentos dosados por FRX estão
apresentados na Tabela B-1.
Tabela B-1 – Análise química dos cimentos dosados em laboratório
Resultados, em %
Determinações
CP II-F

CP II-Z
CP II-Z
CP II-Z
CP II-Z
Especial 1 Especial 2 Especial 3 Especial 4

Perda ao fogo (PF)

10,0

8,49

7,25

5,55

4,40

Anidrido silícico (SiO2)

15,3

18,1

19,4

21,4

24,2

Óxido de alumínio (Al2O3)

3,26

4,97

5,29

6,54

7,47

Óxido férrico (Fe2O3)

3,55

3,68

3,84

3,98

4,10

Óxido de cálcio (CaO)

56,0

54,2

53,3

51,1

50,0

Óxido de magnésio (MgO)

6,57

6,69

6,17

5,27

5,73

Anidrido sulfúrico (SO3)

2,01

2,04

2,06

2,08

1,82

Óxido de manganês (MnO)

0,00

0,16

0,15

0,14

0,15

Óxido de titânio (TiO2)

0,00

0,55

0,58

0,64

0,70

Óxido de bário (BaO)

0,13

0,12

0,12

0,13

0,12

Óxido de estrôncio (SrO)

0,64

0,71

0,69

0,68

0,68

Óxido de potássio (K2O)

0,14

0,24

0,31

0,40

0,46

Óxido de fósforo (P2O5)

0,64

0,61

0,67

0,68

0,67

Total

98,2

100,6

99,8

98,6

100,5

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Apêndice C – Difratogramas materiais ensaiados e interpretados
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Os difratogramas materiais ensaiados e interpretados estão apresentados a
partir da Figura C-1 até a Figura C-11.
Figura C-1 – Difratograma de raios X com Rietveld do CP II-F (referência).
Counts

8000

6000

4000

C3S_M1 - Hatrurite 41.25 %
C3S_M3 - Hatrurite 3.85 %
C2S_Belita - Larnite 22.52 %
C3A - Calcium Sodium Aluminium Oxide (8.3/1.5/6/18) 2.83 %
C3A - Na-Aluminate ortho, NIST 0.01 %
C4AF - Brownmillerite (Fe-rich) 8.54 %
Periclase 6.20 %
Calcite 5.41 %
Gypsum 3.79 %
Dolomite 2.35 %
Bassanite 1.38 %
Portlandite 1.33 %
Hausmannite, ferric 0.29 %
Quartz low 0.26 %
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600
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200
0
-200
-400
-600

Rwp = 4.3814

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura C-2 – Difratograma de raios X com Rietveld do material carbonático.
Counts

30000

Dolomite 21,83 %
Calcite 72,44 %
Diopside 1,22 %
Tremolite 2,86 %
Illite 0,96 %
Quartz low 0,70 %
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10000
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Position [°2θ] (Copper (Cu))

4000
3000
2000
1000
0
-1000
-2000
-3000
-4000

Rwp = 12,5373

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura C-3 – Difratograma de raios X com Rietveld do metacaulim.
Counts

20000

Metacaulim - 10% Rutilo - (LMCC 3207/17).
Phengite 8,84 %
Muscovite 6,03 %
Illite 2M1 3,05 %
Quartz low 15,72 %
Kaolinite 1A 2,46 %
Kaolinite 1A 2,58 %
Microcline (intermediate) 1,84 %
Mullite 0,72 %
Anatase 0,44 %
Hematite 0,07 %
Amorphous 58,25 %
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0
-500
-1000

Rwp = 3,5099

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura C-4 – Difratograma de raios X com Rietveld da mistura dosada com 30 % de
metacaulim e 70 % de material carbonático.
Counts
20000

10000

PZ 270 (30% pozolana e 70% calacário) 10% Rutlio
Calcite 58,42 %
Tremolite 1,96 %
Anatase 0,80 %
Dolomite 21,86 %
Phengite 3,65 %
Quartz low 2,26 %
Ilmenite 0,12 %
Kaolinite 0,62 %
Tremolite 0,02 %
Amorphous 10,29 %
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura C-5 – Difratograma de raios X com Rietveld da mistura dosada com 50 % de
metacaulim e 50 % de material carbonático.
Counts

15000

10000

PZ 460 (50% pozolana e 50% calcário) - LMCC 3047/19.
Calcite 41,62 %
Dolomite 15,09 %
Phengite 4,67 %
Quartz low 4,21 %
Tremolite 2,01 %
Kaolinite 1A 1,63 %
Microcline (intermediate) 1,21 %
Anatase 0,79 %
Ilmenite 0,05 %
Amorphous 28,71 %
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0
-500
-1000

Rwp = 5,5012

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura C-6 – Difratograma de raios-X com Rietveld da mistura dosada com 80 % de
metacaulim e 20 % de material carbonático.
Counts

10000

PZ 730 (80% pozolana e 20% calcário)(10% Rutilo) - LMCC 3048/19.
Calcite 15,43 %
Phengite 13,77 %
Dolomite 6,49 %
Quartz low 6,10 %
Kaolinite 2,05 %
Kaolinite 2M 0,66 %
Anatase 0,84 %
Tremolite 0,02 %
Amorphous 54,64 %
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0
-200
-400
-600
-800

Rwp = 4,6819

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura C-7 – Análise mineralógica por DRX com Rietveld do CP II-F.
Counts
8000

6000

4000

2000

Cimento B = Cim + 14% PZ 0 - (LMCC 3068/19).
Hatrurite 23,34 %
Alite 15,63 %
Larnite 16,53 %
Brownmillerite (Fe-rich) 6,53 %
Periclase 4,24 %
Calcite 20,27 %
Dolomite 7,57 %
Gypsum 3,19 %
Tricalcium aluminate 1,20 %
Bassanite 0,91 %
Lime 0,27 %
Portlandite 0,18 %
Quartz low 0,13 %
Hausmannite, ferric 0,01 %
Amorphous 0,01 %
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura C-8 – Análise mineralógica por DRX com Rietveld do CP II-Z Especial 1.
Counts

8000

6000

4000

Hatrurite 34.86 %
Alite 5.91 %
Larnite 18.33 %
Brownmillerite (Fe-rich) 8.91 %
Calcite 13.86 %
Dolomite 6.48 %
Gypsum 3.76 %
Periclase 3.97 %
Calcium Sodium Aluminium Oxide (8.3/1.5/6/18) 1.83 %
Bassanite 0.98 %
Quartz low 0.57 %
Portlandite 0.39 %
Lime 0.07 %
Amorphous 0.07 %
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0
-200
-400

Rwp = 4.7451

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura C-9 – Análise mineralógica por DRX com Rietveld do CP II-Z Especial 2.
Counts

6000

4000

2000

Cimento D = Cim + 14% PZ 460 - (LMCC 3070/19).
Hatrurite 28,68 %
Alite 15,32 %
Larnite 18,94 %
Brownmillerite (Fe-rich) 7,72 %
Calcite 11,33 %
Dolomite 4,21 %
Gypsum 3,73 %
Periclase 4,19 %
Tricalcium aluminate 2,05 %
Bassanite 1,75 %
Quartz low 1,06 %
Portlandite 1,04 %
Biotite 0,04 %
Hausmannite, ferric 0,02 %
Amorphous -0,07 %

0
10

20

30

40

50

60

Position [°2θ] (Copper (Cu))
600
400
200
0
-200
-400
-600

Rwp = 4,3588

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura C-10 – Análise mineralógica por DRX com Rietveld do CP II-Z Especial 3.
Counts

6000

4000

2000

Cimento E = Cim + 14% PZ 730 - (LMCC 3071/19).
Hatrurite 26,56 %
Alite 18,58 %
Larnite 17,94 %
Brownmillerite (Fe-rich) 8,72 %
Calcite 9,37 %
Periclase 5,64 %
Gypsum 4,03 %
Dolomite 2,82 %
Phengite 2,10 %
Tricalcium aluminate 1,30 %
Bassanite 1,16 %
Quartz low 0,93 %
Portlandite 0,84 %
Amorphous 0,02 %
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-300

Rwp = 4,3476

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura C-11 – Análise mineralógica por DRX com Rietveld do CP II-Z Especial 4.
Counts

6000

4000

2000

Hatrurite 30.54 %
Alite 14.44 %
Larnite 20.17 %
Brownmillerite (Fe-rich) 10.24 %
Periclase 5.62 %
Gypsum 3.90 %
Calcite 4.49 %
Phengite 2.55 %
Calcium Sodium Aluminium Oxide (8.3/1.5/6/18) 2.57 %
Quartz low 2.06 %
Bassanite 1.63 %
Portlandite 0.33 %
Anatase 0.32 %
Dolomite 0.68 %
Hausmannite, ferric 0.03 %
Amorphous 0.42 %
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Apêndice D – Gráficos dos ensaios da calorimetria de condução isotérmica de
fluxo de calor à 23 °C até 168 horas

84

Os resultados de fluxo de calor dos ensaios de calorimetria de condução
isotérmica até 168 horas dos cimentos dosados em laboratório estão apresentadas a
partir da Figura D-1 até a Figura D-6.

Os pontos indicados nos gráficos

correspondem as interpretações prováveis para:
(A) Início de pega e período de aceleração, após período de indução.
(B) Período de aceleração com rápida formação de C-S-H e Ca(OH)2.
(C) Fim de pega, indicação de formação de monossulfoaluminato e início do
período de desaceleração.
(D) Período de desaceleração com formação discreta do pico de etringita.
Início do período de desaceleração.
(E) Final do período de desaceleração e início do estágio final de hidratação.
Figura D-1 – Gráfico de fluxo de calor do CP II-F (referência).

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura D-2 – Gráfico de fluxo de calor do CP II-F.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura D-3 – Gráfico de fluxo de calor do CP II-Z Especial 1

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura D-4 – Gráfico de fluxo de calor do CP II-Z Especial 2.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura D-5 – Gráfico de fluxo de calor do CP II-Z Especial 3

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura D-6 – Gráfico de fluxo de calor do CP II-Z Especial 4

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Apêndice E – Resultados de área especifica pelo método Blaine e
granulométria à laser
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Os

resultados

das

determinações

de

massa

específica,

Blaine

e

granulometria à laser de todos os materiais desse estudo estão apresentados na
Tabela E-1 e a os gráficos da distribuição granulométrica estão apresentados a partir
da Figura E-1 até a Figura E-8.
Tabela E-1 – Determinações de massa específica, Blaine e granulometria à laser dos
materiais desse estudo.
Granulometria à laser
Massa
Blaine
(µm)
Materiais
específica
2 -1
(cm .g )
(g.cm--3)
D10
D50
D90
CP II-F (referência)

3,20

4.320

6,56

20,1

51,2

Material carbonático

3,16

8.391

1,97

7,84

28,3

Metacaulim

2,70

15.034

3,53

18,7

62,5

3,02

10.384

2,39

10,2

40,7

2,93

11.713

2,20

11,8

48,2

2,79

13.705

3,01

16,1

58,5

CP II-F

3,16

4.890

3,23

14,2

44,6

CP II-Z Especial 1

3,16

5.270

3,09

14,2

43,0

CP II-Z Especial 2

3,16

5.520

3,03

15,3

45,8

CP II-Z Especial 3

3,13

5.570

3,91

16,8

50,6

CP II-Z Especial 4

3,13

5.820

4,12

17,9

51,5

30 % de metacaulim e 70 % de material
carbonático – (Mistura A)
50 % de metacaulim e 50 % de material
carbonático – (Mistura B)
80 % de metacaulim e 20 % de material
carbonático – (Mistura C)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura E-1 – Gráfico da granulometria à laser da adição 30 % de metacaulim e 70 % de
material carbonático e seus materiais.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda:
Azul = Metacaulim
Verde = Material carbonático
Vermelho = 30 % de metacaulim e 70 % de material carbonático.

Figura E-2 – Gráfico da granulometria à laser da adição 50 % de metacaulim e 50 % de
material carbonático e seus materiais.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda:
Azul = Metacaulim
Verde = Material carbonático
Vermelho = 50 % de metacaulim e 50 % de material carbonático
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Figura E-3 – Gráfico da granulometria à laser da adição 80 % de metacaulim e 21 % de
material carbonático e seus materiais.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda:
Azul = Metacaulim;
Verde = Material carbonático;
Vermelho = 80 % de metacaulim e 20 % de material carbonático.

Figura E-4 – Gráfico da granulometria à laser do CP II-F.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda:
Vermelho = CP II-F (referência)
Verde = Material carbonático
Azul = CP II-F.
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Figura 5 – Gráfico da granulometria à laser do CP II-Z Especial 1.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda:
Azul = CP II-F (referência)
Verde = 30 % de metacaulim e 70 % de material carbonático
Vermelho = CP II-Z Especial 1.

Figura E-6 – Gráfico da granulometria à laser do CP II-Z Especial 2.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda:
Azul = CP II-F (referência)
Verde = 50 % de metacaulim e 50 % de material carbonático
Vermelho = CP II-Z Especial 2.
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Figura E-7 – Gráfico da granulometria à laser do CP II-Z Especial 3.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda:
Azul = CP II-F (referência)
Verde = 80 % de metacaulim e 20 % de material carbonático
Vermelho = CP II-Z Especial 3.
Figura E-8 – Gráfico da granulometria à laser do CP II-Z Especial 4.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda:
Vermelho = CP II-F (referência)
Azul = Metacaulim
Verde = CP II-Z Especial 4.
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Apêndice F – Gráficos das análises térmicas por TG/DTG
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As análises térmicas por termogravimétrica (TG/DTG) dos materiais utilizados
nesse estudo estão apresentadas a partir da Figura F-1 até a Figura F-16.
Figura F-1 – Análise térmica por TG/DTG – CP II-F (referência).

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura F-2 – Análise térmica por TG/DTG – material carbonático.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura F-3 – Análise térmica por TG/DTG da mistura com 30 % de metacaulim e 70 % de
material carbonático.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura F-4 – Análise térmica por TG/DTG da mistura com 50 % de metacaulim e 50 % de
material carbonático.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura F-5 – Análise térmica por TG/DTG da mistura com 80 % de metacaulim e 20 % de
material carbonático.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura F-6 – Análise térmica por TG/DTG do CP II-F.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura F-7 – Análise térmica por TG/DTG do CP II-Z Especial 1.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura F-8 – Análise térmica por TG/DTG do CP II-Z Especial 2.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura F-9 – Análise térmica por TG/DTG do CP II-Z Especial 3.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura F-10 – Análise térmica por TG/DTG do CP II-Z Especial 4.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura F-11 – Análise térmica por TG/DTG da argamassa com CP II-F (referência) e cura de
120 dias.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura F-12 – Análise térmica por TG/DTG da argamassa com CP II-F e cura de 120 dias.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura F-13 – Análise térmica por TG/DTG da argamassa com CP II-Z Especial 1 e cura de
120 dias.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura F-14 – Análise térmica por TG/DTG da argamassa com CP II-Z Especial 2 e cura de
120 dias.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura F-15 – Análise térmica por TG/DTG da argamassa com CP II-Z Especial 3 e cura de
120 dias.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura F-16 – Análise térmica por TG/DTG da argamassa com CP II-Z Especial 4 e cura de
120 dias.

Fonte: Elaborado pelo autor.

