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RESUMO
Estudo de investigação de caulim para obtenção de pozolana com avaliação
de técnicas selecionadas de caracterização.
A indústria do cimento busca formas de minimizar seu impacto ambiental e reduzir
despesas fornecendo produtos de melhor qualidade. Uma das formas investigadas é
a utilização de argilas calcinadas, principalmente as cauliníticas, como substituição
parcial ao cimento. As técnicas empregadas no estudo, consagradas como DRX,
TG/DTA e técnicas ainda consideradas opcionais como Chapelle (NBR 15.895,
2010) e calorimetria de condução isotérmica, evidenciaram grande utilidade na
avaliação de metacaulins, que são argilas cauliníticas calcinadas formadas
essencialmente pelo argilomineral caulinita com estrutura amorfa. Esta amorfização
ocorre por meio da mudança da coordenação do alumínio que modifica as ligações
alterando as distâncias de pontes de oxigênio com a incompatibilização do raio
iônico com a estrutura espacial e sua molécula. Deste modo, o folhelho de aluminato
se destrói e libera o folhelho de silicatos que permanece em rede, porém em
estrutura amorfizada e reativa. A análise de reatividade do caulim exibiu
dependência de algumas variáveis, envolvendo as diversas técnicas empregadas:
temperatura de calcinação; finura; área superficial específica; temperatura da reação
pozolânica e proporção pozolana:CaO. Os produtos formados na reação pozolânica
evidenciaram dependência das condições de calcinação e da homogeneidade do
material calcinado.

O metacaulim de alta reatividade obtido produziu calor na

reação pozolânica superior para um cimento com substituição de 10% de
metacaulim em relação ao cimento puro, evidenciando eventos não considerados
quanto às exigências físicas de finura da norma NBR 15.894 parte 1 (2010). Quanto
à norma NBR 5751 (2012), as técnicas de Chapelle e calorimetria de condução
evidenciaram a necessidade de revisão da quantidade de hidróxido de cálcio
utilizado no ensaio de Índice de Atividade Pozolânica (IAP), sob-risco de obtenção
de resultados inconsistentes. O estudo e pesquisa desenvolvidos nesta dissertação
propiciaram a aplicação dos conhecimentos adquiridos em projeto de

P&D de

aplicação de resíduos de cerâmica vermelha para atividade pozolânica, com
resultados satisfatórios.

Palavras chaves: argila, caulim, metacaulim, pozolana.

ABSTRACT

Research study of kaolin to obtain pozzolan with review of selected techniques
of characterization.

The cement industry seeks ways to minimize their environmental impact and reduce
costs by providing best quality products. One way investigated is the use of calcined
clays, kaolinite mainly as a partial replacement for cement. Established techniques
such as XRD, TG / DTA and techniques still considered optional as Chapelle (NBR
15.895, 2010) and isothermal conduction calorimetry, showed great value in
assessing metacaulins, calcined kaolinite clays, formed mainly by the clay mineral
kaolinite amorphous structure. This amorphization occurs by changing the
coordination of aluminum that modifies the links altering bridges distances oxygen
and making impractical the ion radius with the spatial structure of a molecule. Thus,
the layer aluminate is destroyed and releases the layer silicate remains in the
network, but in amorphous and reactive structure. The analysis of reactivity of kaolin
exhibited dependence of some variables, involving the various techniques employed:
calcination temperature; fineness, specific surface area, temperature of the
pozzolanic reaction and ratio pozzolan:CaO . The products formed in the pozzolanic
reaction showed dependence of the firing conditions and homogeneity of the
calcined material. The high reactivity metakaolin obtained produced more heat on
cement pozzolanic with replacement of 10% compared to pure cement reaction,
showing events not considered in the physical demands of fineness NBR 15.894 Part
1 (2010). As for NBR 5751 (2012), the techniques of calorimetry of driving and
Chapelle highlighted the need to revise the amount of calcium hydroxide used in the
assay of Pozzolanic Activity Index under risk of getting inconsistent results. The study
and research developed in this work enabled the application of acquired knowledge
in designing R&D implementing waste of red ceramic pozzolanic activity, with
satisfactory results.

Keywords: clay, kaolin, metakaolin, pozzolan.
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1 INTRODUÇÃO

A indústria do cimento Portland atual está passando por transformações
importantes. O questionamento sobre sua contribuição às mudanças do clima e do
meio ambiente vem provocando cada vez mais a procura de alternativas
ecologicamente corretas e econômicas para a sua produção, utilizando uma base
fundamentada em três pilares: maior eficiência energética, adições ao cimento e
combustíveis alternativos (CIMPOR, 2012; SNIC, 2012). Também é notória a
necessidade de tornar o produto final, no caso a argamassa e o concreto, mais
durável e mais resistente, contribuindo para edificações com estruturas esbeltas e
de manutenção mais barata e duradoura.
É sabido que a produção de clínquer do cimento Portland detém uma relação
incômoda entre produto e sub-produto: a cada tonelada de clínquer produzido, outra
tonelada de CO2 é despejada na atmosfera. Considerando-se que o cimento
Portland é o produto de maior consumo no mundo com 3,3 bilhões de toneladas em
2010 e em 2011 chegando a 5,5 bilhões de toneladas (FIGUEIREDO, 2011), só
perdendo para a água, é fácil entender a importância de sua contribuição aos
problemas ambientais.
A indústria do cimento no Brasil há décadas utiliza adições em substituição
parcial ao cimento Portland, podendo ser considerada uma forma de reduzir seu
passivo ambiental. Podem ser encontradas em vários tipos: CPII – E, cimento que
recebe a adição de escória granulada de alto forno; CPII – F que recebe a adição de
filler calcário; CPII – Z que recebe a adição de pozolana (NBR 11.578, 1991); CPIII
com maior quantidade de adição de escória granulada de alto forno (NBR 5735,
1991); e finalmente o CPIV, cimento com maior adição de pozolana (NBR 5736,
1991).
O cimento CPII – Z utiliza a adição parcial de 6 a 14% de material pozolânico e
o CPIV utiliza de 15 a 50%, ambos em substituição ao clínquer. Estes materiais
particulados,

adicionados

em

substituição

parcial

ao

clínquer,

possuem

microestruturas predominantemente amorfas, tornando-os reativos na presença de
hidróxido de cálcio, sendo, por este motivo, chamados pozolanas.
As pozolanas são conhecidas há séculos e mostram eficiência até os dias
atuais. Podendo ser de origem natural, elas também podem ser produzidas por
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calcinação de materiais argilosos ricos em caulinita, como detalhado no capítulo 2.
O Brasil, por ser um país que se encontra em área geologicamente antiga e
estável, possui raras formações de depósitos de pozolanas naturais decorrentes de
atividades vulcânicas (CPRM, 2012).
Por outro lado, o Brasil é rico em argilas. Estas argilas podem ser
transformadas em pozolanas artificiais por meio de calcinação em temperatura
adequada (SANTOS, 1989; ZAMPIERI, 1989).
A produção atual de material pozolânico para adição em substituição parcial ao
cimento Portland, vem ganhando cada vez mais interesse da indústria cimenteira.
Uma pozolana, produzida artificialmente, demanda menos energia de
calcinação que a necessária para a produção do cimento Portland. A produção de
cimento Portland demanda temperatura de clinquerização da farinha em torno de
1450°C (SNIC, 2012) e a produção de argilas reativa s utiliza temperatura máxima de
850°C, dependendo das características de formação g eológica do material
(ZAMPIERI, 1989).

As propriedades de pastas de cimentos com adição de

pozolanas são melhoradas como: redução da velocidade de geração de calor para
concreto massa; menor
carbonatação;

porosidade e menor incidência de eflorescências por

e maior resistência mecânica. São algumas características que

podem ser superiores às do cimento Portland sem adições minerais.
A NBR 12.653 (2012), que trata de materiais pozolânicos, classifica as argilas
calcinadas de 500°C a 900°C em uma classe designada como N, juntamente com as
pozolanas naturais, ou seja, materiais vulcânicos de caráter petrográfico ácido,
“cherts” silicosos e terras diatomáceas originadas de microrganismos microscópicos.
Um material com grande potencial pozolânico é o caulim que, ao ser calcinado
em temperatura adequada e finamente moído, desenvolve reatividade como material
ligante na presença de água e hidróxido de cálcio.
O Brasil possui várias jazidas de caulim, porém, não possui elevada pureza. As
poucas jazidas de caulim branco são exploradas pelas indústrias do papel e da
cerâmica branca (SANTOS, 1989). Devido à escassez de matéria prima, a própria
indústria do papel utiliza-se da purificação do caulim por meio de processos
envolvendo suspensão coloidal, retirada de sedimentos decantados e captura
eletromagnética dos compostos de ferro indesejáveis por adulterarem a cor do
produto. Entretanto, até o subproduto desta purificação é de interesse pozolânico
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por apresentar boa reatividade (BARATA e ANGÉLICA, 2011).
Normalmente a faixa de temperatura de calcinação para o caulim se
transformar em metacaulim de alta reatividade está entre 600°C e 850°C
(ZAMPIERI, 1989). A calcinação adequada do caulim promove o colapso da
estrutura do argilomineral caulinita retirando as hidroxilas presentes, tornando-a uma
estrutura amorfa e, consequentemente, reativa. Também, é por meio da calcinação
que ocorre modificação no nível de coordenação do alumínio presente no caulim e
da sua estabilidade cristalina de modo a torná-lo apto a participar da estrutura de
compostos de natureza ligante (SANZ et al, 1988).
Na obtenção do metacaulim a partir de tratamento térmico diversos ensaios
laboratoriais podem ser aplicados para obter a melhor temperatura de calcinação
para potencializar a sua reatividade. Partindo de dados de laboratório, tem-se a
produção em escala industrial que demanda custos de toda infraestruturra de
produção e competividade de mercado, e consiste num complexo sistema de
variáveis. A produção do metacaulim em escala industrial não é objeto deste
trabalho, que está focado na abordagem da reatividade do material em escala
laboratorial.
Diversas técnicas são utilizadas por pesquisadores para avaliação da
reatividade de materiais pozolânicos. Algumas são abordadas de forma direta e
outras de forma indireta. Necessariamente, as técnicas apresentam dados que
precisam ser avaliados em contraponto com outras técnicas, não sendo por si só
conclusivas, e sim complementares.

1.1 OBJETIVO
Explorar

a

capacidade

pozolânica

de

uma

argila

caulinítica

ativada

termicamente em laboratório com vistas à utilização como material cimentício
complementar na produção de cimento Portland.
Para avaliar a reatividade foi utilizado um conjunto de técnicas e métodos de
ensaios consagrados e atuais e complementares entre si. Os dados de laboratório
foram analisados tomando-se como referência a bibliografia atual sobre reatividade
das argilas cauliníticas.
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1.2

JUSTIFICATIVA

O caulim é um material com enorme potencial para uso como a adição
pozolânica em substituição parcial ao clínquer do cimento Portland, mas é usado
restritamente no país para esta finalidade, não obstante sua abundância. A presença
do caulim ocorre em várias regiões do território nacional o que viabiliza sua
utilização em larga escala no Brasil, porém verifica-se carência de conhecimentos
aprofundados em termos de composição mineralógica e propriedades decorrentes
que favoreçam a sua aplicação em larga escala considerando, inclusive, o grau de
pureza do caulim ou da argila caulinítica disponível regionalmente como matériaprima.
A pesquisa, objeto desta dissertação, visa contribuir com a indústria de cimento
que demanda pesquisa de materiais argilosos para compor cimentos e aumentar a
produção nacional de cimento Portland sem mobilizar capital excessivo na
construção de novas plantas. O Norte e Nordeste do Brasil se encontram com a
construção civil em franca expansão e a demanda por cimento esbarra na
capacidade instalada. O custo logístico de transporte de cimento de outras regiões é
inviável fazendo com que a procura por soluções regionais seja implementada por
financiamento de pesquisas sobre pozolanas a partir de argilas calcinadas, já que a
região não possui indústrias siderúrgicas para obter escórias de alto forno e não
possui termoelétricas para obter cinzas volantes.

1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO

Inicialmente apresenta-se a motivação da pesquisa focando a compreensão da
pozolanicidade de argilas cauliníticas.
No capítulo 2, é apresentada uma rápida visão mineralógica e as características
mais importantes deste tipo de argila, a partir de técnicas diversas de
caracterização.
As técnicas a serem adotadas e a metodologia de ensaios são apresentadas a
partir da literatura e salientadas as contribuições mais relevantes em cada uma.
Deste modo, o capítulo 3 destina-se a apresentar as técnicas de caracterização e o
seu potencial para o estudo da argila caulinítica, não obstante cada técnica possuir
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sua especificidade e limitação.

No desenvolvimento do projeto de pesquisa

considerou-se a relevância de cada técnica em trabalhos recentes da literatura sobre
argilas para pozolanas ou em trabalhos afins publicados.
O capitulo 4 apresenta a metodologia adotada para a pesquisa, os materiais
envolvidos e as técnicas de caracterização utilizadas.
Os resultados de ensaios e discussões são apresentados no capítulo 5.
As conclusões gerais e perspectivas de novos estudos são apresentadas no
capítulo 6.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
No levantamento bibliográfico estão apresentados dados de estudos

específicos de argilas focando-se as argilas cauliníticas, que é objeto desse estudo,
abordando-se suas propriedades a partir de técnicas laboratoriais selecionadas para
caracterização desse material, ou seja: método Chapelle, análise termogravimétrica
(TG), análise térmica diferencial, difratometria de raios-X (DRX), índice de atividade
pozolânica (IAP), espectrometria de ressonância magnética nuclear (RMN-MAS) e
calorimetria de condução isotérmica.
As argilas são definidas de maneiras diversas dependendo da área da ciência
ou campo de aplicação (geologia, agronomia, petrologia, agronomia, química,
mineralogia, cerâmica, etc), de acordo com sua gênese, propriedades ou aplicações
(MEIRA, 2001).
Os grupos de argilominerais mais importantes são: caulinita, ilita e
montmorilonita.
As argilas cauliniticas são normalmente classificadas como tal pela
predominância de argilominerais do grupo caulinita (caulinita e haloisita), sendo as
jazidas mais representativas de argilas cauliníticas conhecidas como caulins.

2.1 OCORRÊNCIAS DE CAULIM

Os

caulins

são

resultantes

da

alteração

de

silicatos

de

alumínio,

particularmente os feldspatos, e podem ocorrer em dois tipos de depósitos: primário
ou residual (eluvial) e secundário. São eles, segundo Luz e Damaceno (1993):

Caulim primário - resultante da alteração de rochas in situ, pode ser
intemperizado, hidrotermal e sulfatado:
•

Intemperizado– típico de regiões tropicais com clima quente e úmido, cuja
composição físico-química favorece a decomposição dos feldspatos, e de
outros aluminossilicatos presentes em granitos e rochas metamórficas.
Ocorre hidratação do sílico-aluminato, seguido da remoção de álcalis
presentes (sódio e potássio). Na decomposição por intemperismo, que
ocorre em temperaturas próximas a ambiente, em primeiro lugar os
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minerais ferromagnesianos se decompõem, seguidos pelos feldspatos e
pelas micas (SANTOS, 1989).
•

Hidrotermal – decorrente de alteração da rocha pela circulação de fluídos
quentes do interior da crosta terrestre dependente de alta porosidade da
rocha matriz.

•

Sulfatado – gerado a partir de alterações de rocha por emanações
vulcânicas ácidas, constituídas por vapores ou água ricos em enxofre.

Caulim secundário - resultante de deposição de material transportado por
correntes de água doce e constitui o caulim sedimentar; areia caulinítica; argilas
plásticas, refratárias e silicosas, também conhecidas como ball clays. A saber:
•

Caulim sedimentar – caulim sedimentar com alta percentagem de caulinita
(> 60%).

•

Areia caulinítica – areias com baixa concentração de caulinita (< 20%).

•

Argilas plásticas, refratárias e silicosas – as argilas plásticas são
essencialmente constituídas de caulinita e material carbonoso com
presença de illita. As argilas refratárias são ricas em alumina, associadas à
gibsita e à haloisita.

O Brasil está localizado em áreas geológicas muito antigas que, em grande
parte, a formação do caulim se deu por intemperismo. Também, pela sua localização
em clima tropical e riqueza de fontes de água doce, tem grande ocorrência de caulim
secundário.
A partir de dados de Santos (1989), são resumidos alguns elementos
relevantes para este trabalho sobre as argilas e suas propriedades:
•

No Brasil, a palavra caulim serve para identificação de materiais de
origem primária e de origem sedimentar, indistintamente.

•

Na ausência de elementos alcalinos ou alcalino-terrosos, há tendência
para a formação da caulinita; porém, a presença de cálcio impede a
formação de caulinita.

•

As argilas cauliníticas são encontradas em forma de folhas de silicatos
compostas da união de estruturas tetraédricas (figura 2.1) junto com
folhas de gibsita, que é o aluminato em estrutura octaédrica, como
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mostrado na figura 2.2.
Figura 2.1 – Silicato em formação tetraédrica.

Fonte – Desenho do autor.

Figura 2.2 – Aluminato em formação octaédrica.

Fonte – Desenho do autor.

A

fórmula

química

genérica

dos

minerais

do

grupo

caulinita

é

Al2O3.mSiO2.nH2O, onde m varia de 1 a 3 e n de 2 a 4. Embora a caulinita seja o
principal constituinte do caulim, outros compostos encontram-se geralmente
presentes na sua composição como haloisita e argilominerais do grupo illita
(DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, 2012; SANTOS, 1989).
A composição química teórica das argilas cauliníticas é 46,3% de SiO2; 39,8%
de Al2O3 e 13,9% de H2O (ZAMPIERI, 1993), ou seja, o teor mínimo de SiO2/ Al2O3 =
1,16 e H2O/ Al2O3 = 0,35. Estas relações são necessárias já que, na primeira, o teor
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muito baixo entre SiO2/ Al2O3

aproximaria a argila do bauxito1 (resultante da

alteração de argilominerais ricos em: gibsita, boemita, diáspora, e diversos outros
minerais ricos em alumínio; gohetita; hematita; anatásio; e caulinita remanescente
(SANTOS, 1989)), na segunda, a relação da água estrutural está ligada diretamente
ao alumínio em forma de hidroxilas (Figura 2.3). Pode-se, então, considerar estes
parâmetros uma forma indireta de classificação de argilas como cauliníticas.
Figura 2.3 – A caulinita, antes da calcinação, possui hidroxilas ligadas ao alumínio
com coordenação VI. Após a calcinação, o alumínio passa a ter ligações
apenas com oxigênio e coordenação IV ou V, indicação de
desestabilização estrutural.

O

O
Si

Cadeia

O
Oxigênio
Hidroxila
Silício
Alumínio

HO

Al

OH

Fonte – Desenho do autor, com base em Santos (1989).

2.2 OCORRÊNCIAS DE CAULINITA E HALOISITA

De acordo com o portal de apoio ao pequeno produtor mineral do Ministério
de Minas e Energia do Brasil (2011), o caulim é definido como um minério formado
essencialmente por silicoaluminatos hidratados como a caulinita e a haloisita.
O argilomineral caulinita é formado pelo empilhamento regular de camadas
1:1 em que cada camada consiste de uma folha de tetraedros SiO4 e uma folha de
octaedros Al2(OH)6, também chamada de folha de gibsita, ligadas entre si em uma
única camada através do oxigênio em comum que da origem a uma estrutura
tridimensional fortemente polar (Al4Si4O10(OH)8), conforme ilustração da Figura 2.4
(SANTOS, 1989).

1

Santos (1989) diferencia bauxito do teórico argilomineral bauxita, que não é encontrado na natureza.
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Figura 2.4 – Tetraedros de silicatos sobre octaedros de aluminatos
formando as folhas da caulinita.

Fonte – Desenho do autor, com base em Santos (1989).

Foto 2.1 – Caulinita in natura na formação característica.

Fonte – Webmineral (2012).
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Gráfico 2.1 – DTG característica de caulim mostrando o pico da perda
de água livre até ~100°C, e o pico de desidroxilaçã o a
~550°C.

Fonte - Fernandez, Martirena e Scrivener (2011).

Gráfico 2.2 – Espectroscopia de ressonância magnética nuclear em
estado sólido observando o núcleo do 27Al do caulim, em
várias temperaturas de calcinação. (*-banda lateral).

Fonte – Fernandez, Martirena e Scrivener (2011).

A caulinita (Foto 2.1) e a haloisita normalmente apresentam grande
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mudança estrutural já a partir de 580°C (Gráfico 2. 1) e na calcinação apresentam
três coordenações do Al pela espectroscopia de ressonância magnética nuclear no
estado sólido: coordenações IV, V e VI (Gráfico 2.2).
A haloisita difere da caulinita principalmente pela sua forma estrutural que
ocorre em forma tubular. Ela pode coexistir no mesmo depósito da caulinita
(SANTOS, 1989).

2.3 OCORRÊNCIAS DE MICA E ILITA

A ocorrência de caulim secundário, ou seja, fruto de bacias detríticas
sedimentares, é acompanhada da presença de outros minerais e materiais
orgânicos. Geralmente, devido ao tempo geológico de formação de argilas e a
sequência de transformações na decomposição das rochas de granitos/pegmatitos
em caulins sedimentares, a presença de caulinita tende a ser dominante e,
principalmente, os minerais micáceos e quartzosos tendem a se apresentar em
quantidades menores (SANTOS, 1989).
Vários autores definem a ilita como uma mica do tipo muscovita finamente
dividida (SANTOS, 1989; WEAVER, 1989; DEER, HOWIE, ZUSSMAN, 1981;
MILLOT, 1964) e não consideram como um mineral específico, mas um termo geral
para os constituintes de sedimentos argilosos provindos do grupo mica, sendo,
inclusive, o difratograma pelo método de pó da muscovita 2M1 considerado similar ao
da ilita (WEAVER, 1989).
A ilita possui estrutura muito semelhante à montmorillonita, entretanto tem
características parecidas com a caulinita, não sendo expansiva. Pode ocorrer
substituição de silicatos por aluminas em sua estrutura, por isso, para estabilizar sua
carga resultante negativa, normalmente está associada ao potássio (SANTOS, 1989)
(Foto 2.2) com fórmula geral (K,H) Al2(Si, Al)4 O10 (OH)2 + nH2O, sendo n = água
interlamelar (SANTOS, 1989).
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Gráfico 2.3 – Exemplo de curva DTG de illita com o pico de perda de
água livre a ~100°C e a perda de hidroxilas, menos
acentuada que o caulim, entre 400°C e 800°C.

Fonte - Fernandez, Martirena e Scrivener (2011).

Foto 2.2 – Ilita in natura com a formação característica.

Fonte – Webmineral (2012).
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Gráfico 2.4 – Espectroscopia de ressonância magnética nuclear
em estado sólido com observação de núcleos de
27
Al na illita (* - bandas laterais).

Fonte - Fernandez, Martirena e Scrivener (2011).

A espectroscopia de ressonância magnética nuclear no estado sólido da ilita
apresenta somente o
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Al com coordenação IV e VI (Gráfico 2.4) e a DTG (Gráfico

2.3) evidencia a menor mudança estrutural do material em comparação com a
caulinita, o que implica que a ilita dá origem a menos material reativo após a
calcinação.

2.4 MINERAIS ACESSÓRIOS

Os minerais acessórios em uma argila podem influenciar suas propriedades no
estado plástico e endurecido. Alguns dos materiais orgânicos e inorgânicos
encontrados em argilas são marcassita, pirita, quartzo, calcário e dolomita
(RAMACHANDRAN et al, 2002).
Ao se buscar qualificar o caulim para utilização para pozolanas, é relevante a
quantificação de minerais não reativos (ex. quartzo) e minerais que podem reagir
expansivamente (como dolomita) quando na presença de outros minerais reativos
ricos em alumínio (como gibsita, boemita e diáspora), uma vez que podem
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influenciar no desempenho do produto final (RAMACHANDRAN et al, 2002) (Gráfico
2.5) e até inviabilizar uma determinada jazida de caulim para o uso como pozolana.
Gráfico 2.5 – Identificação por análise térmica diferencial (DTA) de
alguns minerais acessórios presentes nas argilas.

Fonte – Adaptado de Ramachandran et al (2002).

Ao se caracterizar por difratometria de raios-X os minerais presentes do grupo
da ilita, é importante atentar a presença de feldspatos e de quartzo. Elevados teores
destes minerais acessórios na argila podem inviabilizar seu uso como pozolana, pois
permanecem como fases não reativas após a calcinação (METHA e MONTEIRO,
2008).

2.5 ESTIMATIVA DE TEORES DE CAULINITA NAS ARGILAS
Por meio da caracterização por DRX obtém-se a composição mineralógica dos
compostos formadores do caulim e pode-se inferir a composição química dessas
espécies mineralógicas. Associando-se os dados obtidos na análise química do
material à sua composição mineralógica é possível quantificar os compostos
presentes por meio de cálculo estequiométrico. Por exemplo, sendo o potássio
atribuído unicamente aos argilominerais do grupo ilita, pode-se calcular o percentual
teórico de ilita presente.

39

Os argilominerais do grupo da ilita são comumente presentes em argila
caulinítica (SANTOS, 1989). A muscovita, um tipo de mica, pode ser diferenciada do
argilomineral ilita, pois contém menos sílica e mais potássio que esta segunda. O
argilomineral

ilita,

originário

de

alteração

do

argilomineral

muscovita

é,

genericamente, mais finamente dividido e possui estrutura atômica semelhante ao
primeiro (DEER, HOWIE e ZUSSMAN, 1981):
•

A fórmula teórica da muscovita é K2Al4(Si6Al2O20) (OH)4. (DEER, HOWIE
e ZUSSMAN, 1966).

•

A fórmula teórica da ilita é K1-1,5 Al4(Si7-6,5 Al1-1,5 O20) (OH)4. (DEER,
HOWIE e ZUSSMAN, 1966).

Portanto, as fórmulas podem ter variações, conforme o tipo de mineral do
grupo ilita presente.
No Gráfico 2.6 e Tabelas 2.1 e 2.2 são apresentados dados de DTA relativos a
ocorrências de ilita de acordo com Smykatz-Kloss (1974) e Ramachandran (1966), e
são dados da literatura de referência na investigação do tipo de argilomineral
presente na argila.
Gráfico 2.6 – Curvas DTA de ilitas onde o tipo OECD é uma muscovita
sedimentar.

Fonte – Dados compilados a partir de Smykatz-Kloss (1974).
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Tabela 2.1 – Dados de DTA de alguns argilominerais.
Argilomineral

Composição
mineralógica

Caulinita

Al4Si4O10(OH)8

Pico, com efeito endotérmico
Temperatura
(°C)

Intensidade

105-115

Pequena

Água livre

550-600

Intensa

Desidroxilação

110-125

Muito
pequena

Água livre

540-580

Pequena

Desidroxilação

890-910

Moderada

Desarranjo
estrutural

(KH3O)
Al2(SiAl)4O10
(OH)2

Ilita

Pico, com efeito exotérmico

Fenômeno

Temperatura
(°C)

Intensidade

Fenômeno

980-990

Elevada

Formação de
mulita

940-950

Média

Formação de
espinélio

Fonte – Dados compilados a partir de Ramachandran (1966).

Tabela 2.2 – Dados de DTA de ilitas (em °C).
Reação endotérmica
Mineral

Origem

Desidratação
Água livre

Desidroxilação

(perda de H2O)

(perda de OH )

-

Desarranjo
cristalino

Reação
exotérmica

Muscovita
KAl2[(OH)2AlSi3O10]

Vale Antigório
(Ticino, Suiça)

83(0.3)

Não
identificado

887(0.35)

Não
identificado

Ilita (Muscovita
sedimentar)

OECD

107(0.5)

517(0.3)

864(0.6)

Não
identificado

Fonte – Dados compilados a partir de Smykatz-Kloss (1974).

2.6 O METACAULIM

O metacaulim é obtido pela calcinação de argilas contendo caulinita. Esta
calcinação gera transformações passando o material laminar para o estado de
desfolhamento conforme sequência de imagens da Foto 2.3. As mudanças na
estrutura da argila durante a calcinação são também demonstradas nas Tabelas 2.1
e 2.2. Se a temperatura for maior que 900°C, ocorre formação de mulita cristalina
(Al6Si2O13) ou espinélios (“X”Al2O4) e sílica amorfa, com redução da reatividade do
metacaulim (SHI; KRIVENKO; ROY, 2006).
A NBR 15.894-1 (2010) define metacaulim como um produto de calcinação e
moagem de argilominerais cauliníticos, constituindo uma pozolana formada
essencialmente por partículas lamelares com estrutura predominantemente não
cristalina.
A norma francesa NF P 18-513 (2010) define metacaulim como um pó de
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grande superfície específica obtido pela calcinação de material argiloso moído ou
pela moagem da calcinação de uma argila composta majoritariamente por caulinita.
O metacaulim é constituído principalmente de partículas amorfas de silicatos de
alumínio que possuí propriedades pozolânicas, composto essencialmente de SiO2 e
Al2O3 reativos.
Foto 2.3 – Imagens MEV, das várias transformações das folhas de
caulim calcinado: (a) partículas agregadas; (b) porções
vermiformes do caulim que restaram da calcinação; (c)
partícula de mica; (d) metacaulinita ligada a outras
partículas, aparentemente fixadas à superfície; (e)
metacaulinita com partículas fixas à sua superfície; (f)
abertura das lâminas de caulinita gerando espaços e perda
de superfície lateral por delaminação.

Fonte – Gámiz et al (2005).

Sanz et al (1988) ilustram as transformações que a calcinação promove na
coordenação do 27Al presente na caulinita em diferentes temperaturas de calcinação
(Gráfico 2.7).
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Gráfico 2.7 – Espectro da ressonância magnética nuclear do 27Al presente na
caulinita em diferentes temperaturas, com coordenação IV, V, VI.

Fonte – Sanz et al (1988).

Sanz et al (1988) apontam fenômenos de transformação da caulinita-mulita
avaliados por espectroscopia de ressonância magnética nuclear no estado sólido por
meio da técnica do ângulo magico de rotação (RMN-MAS). Observando os núcleos
de alumínio (27Al) e de silício (29Si) verificou-se a presença de Al com coordenação
tetraédrica e pentaédrica na caulinita desidroxilada. A análise do sinal de RMN de
29

Si de amostras aquecidas acima de 400°C indica que a estrutura da folha

tetraédrica da caulinita começa a se desintegrar em torno de 600°C estendendo-se
até 900°C.
Neste mesmo trabalho os autores correlacionam dados de caracterização de
caulinita por RMN-MAS em estado sólido e por DTA dos trabalhos de Chakraborty e
Ghosh (1978) e Moya, Sema e Iglesias (1985). Tem-se, assim, que os dados de
evolução de RMN de

27

Al, podem ser correlacionados com o pico exotérmico a

980°C das curvas de DTA, pois está associada com a modificação da coordenação
do Al, que muda de coordenação tetraédrica ou pentaédrica para coordenação
octaédrica que é mais estável. O aquecimento da caulinita a 880°C por 36h produz
a mesma transformação na coordenação dos íons Al com eliminação do pico
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exotérmico a 980°C da curva de DTA. Após esta trans formação, todos os espectros
(de

29

Si e 27Al) exibem duas linhas características (RMN) de mulita tetraédricas,

indicação que os núcleos de mulita com baixa cristalinidade são gerados durante o
processo exotérmico que não são detectados por difração de raios-X. Em altas
temperaturas há aumento da intensidade dos picos tetraédricos de RMN, e em
1200°C, tem-se o espectro de RMN da mulita (SANZ et al., 1988).
O metacaulim pode reagir com cal e produzir silicato de cálcio hidratado (CS-H) e gelenita (silicoaluminato de cálcio - Ca2Al2Si2O7). O metacaulim tem sido
usado como um material pozolânico no concreto desde 1962, quando foi então
incorporado no concreto da usina Jupiá, ou Usina Hidroelétrica Engº Souza Dias, na
barragem entre Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e Castilho, em São Paulo,
represando o Rio Paraná junto à intersecção com o Rio Sucuriú (METHA e
MONTEIRO, 2008; SHI; KRIVENKO e ROY, 2006). Esta utilização foi essencial para
baixar a temperatura do concreto massa dessa obra. Mesmo a substituição de uma
pequena porção de cimento Portland por metacaulim com alta reatividade, pode
aumentar consideravelmente a resistência mecânica e durabilidade do concreto
(SHI; KRIVENKO; ROY, 2006). O metacaulim utilizado na usina de Jupiá
apresentava finura Blaine entre 6.500 e 9.170g/cm² com resíduo retido na peneira
#325 mesh em 13,2% e 7,1%, respectivamente (ZAMPIERI, 1989).

2.7 PRODUÇÃO DE METACAULIM NA INDÚSTRIA

Para o desenvolvimento deste estudo optou-se por buscar um caulim que
basicamente já é utilizado pela indústria. Assim, fez-se uma visita a fabrica “X” onde
foi possível coletar amostras de material comercial e material in natura. Nesta
oportunidade foi possível discutir aspectos do processo produtivo (Figura 2.5 e 2.6),
e entender nichos de conhecimento técnico-científicos que o desenvolvimento do
metacaulim ainda demanda, que evidenciou a viabilidade deste projeto.
Do processo produtivo básico, têm-se alguns aspectos como apontados
abaixo e ilustrados pelas Figuras 2.5 e 2.6:
•

Lavra em jazida própria localizada ao sudeste de Minas Gerais
(provavelmente em bacia detrítica sedimentar) com reserva estimada em
mais 20 anos de extração.
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•

O caulim in natura extraído é originalmente bege ou cinza claro.

•

Para obtenção do caulim branco não há processo alvejante, somente
seleção extrativa. O caulim calcinado tende a clarear e é provável que a
coloração cinza clara utilizada seja suficiente para chegar a um produto
branco.
Figura 2.5 – Esquema da sequência de produção do metacaulim conforme
informação verbal do fabricante “X”.

Sequência de produção
Extração
Seletiva
Destorroamento
Pelotização a
úmido
Calcinação em
forno rotativo
Moagem
Ensacamento

Fonte – Elaborado pelo autor.
Figura 2.6 – Esquema do forno rotativo utilizado para fabricação de metacaulim.
Matéria
prima
em

Inclinação do forno (~4%)

Fonte – Ilustração a partir de informações do fabricante “X”
elaborado pelo autor.

Nos ensaios de controle do fabricante, à temperatura de calcinação a partir de
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480°C já inicia a desidroxilação do caulim. O produ to final, o metacaulim, é moído
após a calcinação, pois ocorre reaglutinação natural.
A moagem da fábrica gera um material que não é representado corretamente
pelo porcentual retido na peneira #325 mesh, pois, na realidade, é muito mais fino
de acordo com o fabricante.
Também, segundo o fabricante, o produto atinge a área específica Blaine entre
22.000 e 26.000cm²/g e ~230.000cm² pela técnica BET.
2.8 POZOLANAS

José A. S. Alvarez [200-] descreve o surgimento de argamassas num passado
longínquo, onde as mais antigas encontradas remontam 10.000 anos, mais
precisamente em Iftah' el, na Galileia.
Segundo Alvarez [200-], as propriedades hidráulicas da cal já eram conhecidas
por grande parte dos povos da antiguidade: chineses, egípcios, etruscos, fenícios,
gregos, incas e romanos. Porém, cerca de 1250 a.C., ocorreu a imensa erupção do
vulcão Tera, na Ilha de Santorini, o qual os cientistas calculam ter atingido 300 mil
quilômetros quadrados. Mais tarde, houve a erupção do Vesúvio, na baia de
Nápoles. Estes dois eventos foram decisivos para a formulação da também
conhecida argamassa pozolânica, em que se utilizou das cinzas depositadas no
povoado de Pozzuoli, em Nápoles (ALVAREZ; SEQUEIRA; COSTA, 2005).
E são as pozolanas que nos dias de hoje instigam os pesquisadores a
aprofundar o entendimento da sua interação com o cimento Portland. Enquanto
exemplares de construções empregando-se pozolanas com mais de 2.000 anos
ainda estão íntegros, temos construções recentes à base de cimento Portland sem
adição deste tipo de material que apresentam problemas de durabilidade com
poucos anos de vida útil.

2.8.1 DEFINIÇÃO DE POZOLANAS

A NBR 12.653 (2012) define materiais pozolânicos como “materiais silicosos ou
silicoaluminosos que, por si sós, possuem pouca ou nenhuma atividade
aglomerante, mas que, quando finamente divididos e na presença da água, reagem
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com hidróxido de cálcio à temperatura ambiente para formar compostos com
propriedades aglomerantes”.
Pode-se considerar as argamassas pozolânicas romanas de acordo com
Alvares, Sequeira e Costa (2005) em que, as cinzas vulcânicas depositadas em
localidades próximas à erupção passaram por um processo de resfriamento rápido
nas grandes altitudes atmosféricas e caíram nas proximidades dos vulcões sem
terem tido tempo suficiente para cristalizar. Este fenômeno conferiu às cinzas o
amorfismo característico de um material essencialmente vítreo. A adição das cinzas
vulcânicas antes da calcinação da cal tornou as argamassas mais duradouras. A
moagem da cal com argila antes da calcinação também melhorou a resistência final
das argamassas. A prática de modificar as argamassas de cal com adição de
materiais reativos (silicatos e aluminatos) era do conhecimento dos construtores
romanos. Porém, essas argamassas mais elaboradas eram utilizadas somente em
obras públicas do Império, sendo a cal pura o único ligante da maioria das
argamassas romanas em obras comuns.

2.8.2 ATIVIDADE POZOLÂNICA

A atividade pozolânica está intimamente ligada à reatividade de estruturas
amorfas de silício e alumínio em meio básico, geralmente acima de pH 12. Esta
reatividade também depende de área específica do material, das condições de cura,
da concentração dos reagentes e da natureza e mineralogia do material (NITA,
2006).
Os pesquisadores sobre história das técnicas são unânimes em afirmar que a
calcinação nos fornos antigos atingia uma temperatura em torno de 700°C por
limitações técnicas envolvendo quantidade e qualidade de material combustível e
sua eficiência energética, sendo esta a máxima temperatura utilizada para
preparação de cal a partir de rochas calcárias. Este cenário determinou o emprego
preferencial de gipsita desidratada que necessita de temperatura entre 100°C a
150°C para o processamento, ou seja, obtenção do ge sso (ZAMPIERI, 1989).
A argamassa opus signinum é descrita por Vitruvius (100 a.C.) no livro II e no
livro VII. É obtida pela mistura de cacos triturados e peneirados (em latim testa), com
cal, na proporção de três partes em massa de cerâmica em pó para uma parte de
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cal. Ela produz uma argamassa de alta qualidade que é à prova d'água e era usado
para revestir o interior de cisternas e aquedutos.
Vicat, por volta de 1818, propôs dois métodos de obtenção de cal hidráulica: o
primeiro consistia na mistura de cal e argilas calcinadas, homogeneizada, e
submetida a uma segunda calcinação; o segundo método era a mistura de rocha
calcária e argila, pulverizadas e misturadas por meio de uma única queima. Vicat
postulou que a soma de silício e alumínio deveria ser próxima à quantidade de óxido
de cálcio para garantir o máximo de hidraulicidade (ZAMPIERI, 1989).
A reação do metacaulim com a cal forma silicato de cálcio hidratado (C-S-H) e
gelenita hidratada como principais compostos (Figura 2.7):
Figura 2.7 – Esquema da reação pozolânica.

Matéria prima
Argila caulinítica
calcinada

Adição de Ca(OH)2

Adição de H2O

Reação pozolânica

Produtos principais:
- Gelenita hidratada (C2ASH8).
- Silicatos de cálcio hidratados (C-S-H).
- Aluminato tetracálcico hidratado (C4AH13).
Em menor ocorrência:
- Hidrogranada (C3(A,F)H6).

Fonte – Dados compilados a partir de Zampieri (1989).

Existem mecanismos consagrados para conferir ou aumentar a reatividade da
matéria prima, ou seja:

1° - Ativação mecânica – o material é submetido a u m processo de moagem
em que as suas partículas são cominuidas mecanicamente, aumentando a
área superficial específica.
2° - Ativação térmica – o material é submetido a el evadas temperaturas por
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tempo necessário para promover a sua desestruturação mineralógica,
originando fases amorfas e reativas.

A classificação de pozolanas e seus parâmetros ou requisitos em termos de
composição química para um dado material destinado ao uso como pozolana em
cimento Portland, concreto, argamassa e pasta, são especificados pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e constam nas normas técnicas NBR12.653
(2012) e NBR 15.894-1, 2 e 3 (2010).

Assim a NBR 12.653 (2012) classifica os materiais pozolânicos da seguinte
forma:
•

Classe N - pozolanas naturais e artificiais que obedeçam aos requisitos
aplicáveis nesta Norma, como certos materiais vulcânicos de caráter
petrográfico ácido, cherts silicosos, terras diatomáceas e argilas calcinadas.

•

Classe C – cinzas volantes produzidas pela queima de carvão mineral em
usinas termoelétricas que obedece aos requisitos aplicáveis na Norma.

•

Classe E – Qualquer pozolana cujos requisitos diferem das duas classes
anteriores, conforme estabelecido na Norma.

•
Tabela 2.3 – Materiais pozolânicos – Requisitos físicos e químicos.

Requisitos

Classe de materiais pozolânicos NBR
12.653/12
N

C

E

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3

> 70

> 70

> 50

SO3

<4

<5

<5

Teor de umidade

<3

<3

<3

Perda ao fogo

< 10

<6

<6

Álcalis disponíveis em Na2O

< 1,5

< 1,5

< 1,5

Material retido na peneira #325

< 34%

< 34%

< 34%

Indice de atividade pozolânica:
_com cimento aos 28 dias, em relação ao controle

> 75%

> 75%

> 75%

_com cal aos 7 dias

> 6 MPa

> 6 MPa

> 6 MPa

_água requerida

< 115%

< 110%

< 110%

Critérios de uniformidade - a massa específica e a finura de amostras individuais não devem ter variação, em relação à
média estabelecida em dez ensaios consecutivos, superior a no máximo 5%, em todos os casos.

Fonte – ABNT.
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Portanto, segundo a NBR 12.653 (2012) o metacaulim pertence à classe N
(Tabela 2.3). A Figura 2.8 ilustra esquematicamente uma classificação atual de
pozolanas, adaptada de Shi, Krivenko e Roy (2006):
Figura 2.8 – Classificação de pozolanas.

Fonte – Adaptado de Shi (2001) apud Shi; Krivenko; Roy (2006).

Esta classificação de pozolana individualiza as duas fontes principais desse
material e detalha a sua origem. Estudos recentes sobre materiais calcinados e
resíduos industriais elevaram para classificação de pozolanas os materiais
considerados simples resíduos a matérias-primas como a bauxita (COIMBRA,
SANTOS e MORELLI, 2002; MERCURY, 2010; ANTUNES, CONCEIÇÃO e
NAVARRO, 2011), cinza de casca de arroz (TASHIMA et al, 2012) cinza de bagaço
de cana (PAULA et al, 2009; CORDEIRO, TOLEDO FILHO e FAIRBAIRN, 2009) e a
escória de cobre (MOURA e DAL MOLIN, 2004).
A NBR 12.653 (2012), entretanto, não é utilizada como parâmetro suficiente
para a utilização como adição de metacaulim ao cimento Portland em substituição
parcial ao clínquer. Para tanto, existe a NBR 15.894 (2010) que estabelece critérios
de avaliação diferenciados (Tabela 2.4).
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Tabela 2.4 – Requisitos do metacaulim para ser utilizado como adição em substituição
parcial ao cimento Portland de acordo com as normas ABNT.

Requisitos químicos
Parâmetros

Limites - NBR 15.894.1/2/3 (2010) e NBR 15.895 (2010)

SiO2

44,0% - 65,0%

Al2O3

32,0% - 46,0%

Fe2O3

n.e.

K2O

< 2,3%

Na2O

< 0,5%

CaO

CaO + Mg < 1,5%

MgO
TiO2

n.e.

SO3

< 1,5%

P.F.

< 4,0%

Equivalente Alcalino em Na2O*

< 1,5%

Requisitos físicos e de desempenho
Resíduo na peneira 45 µm (#325)
Área específica BET (opcional)
Indice de desempenho com cimento
(7 dias)
Indice de atividade pozolânica pelo
método Chapelle (Opcional)
n.e. = não especificado

< 10%
> 150.000 cm²/g
> 105%
> 750 mg Ca(OH)2 /g

Fonte – ABNT
* Na2O eq. = 0,658% K2O + % Na2O

Na NBR 15.894 (2010) há a especificação quantitativa de elementos que estão
relacionados aos minerais formados da rocha alterada e que podem ocorrer na
argila caulinítica como anatásio, goetita, hematita, muscovita, biotita, quartzo e
feldspato.
A presença de ferro na forma de goetita e/ou hematita, resulta em compostos
como C4AF, C2F e C6A2F na fase de hidratação com a cal.
O sódio e o potássio são indesejáveis e necessitam de controle quantitativo,
pois podem promover reação álcali-agregado deletéria ao concreto.
O enxofre na forma de sulfatos, quando em teor excessivo, pode causar reação
expansiva por formação de etringita.
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2.8.3 A POZOLANA E O CIMENTO PORTLAND

O cimento Portland anidro comum é predominantemente formado por silicato
tricálcio [C3S ou Alita (1)] e o silicato bicálcio [C2S ou Belita (2)], fases que geram
Ca(OH)2, ou portlandita, fase essencial para ocorrência de reação pozolânica
(RAMACHANDRAN et al, 2002):

As reações genéricas de hidratação das fases C3S e C2S são:
2 [3CaO•SiO2] + 7H2O → 3CaO•2SiO2•4H2O + 3Ca(OH)2

(1)

2 [2CaO•SiO2] + 5H2O → 3CaO•2SiO2•4H2O + Ca(OH)2

(2)

Os silicatos hidratados formados nestas duas reações são os produtos
responsáveis principais pelo endurecimento do cimento Portland. A composição de
cimentos mais rápidos ou mais lentos pode ser feita pelo controle de quantidades
destes dois compostos, pois a reação de hidratação do C3S é mais rápida que o C2S
(METHA e MONTEIRO, 2008).
A pasta de cimento Portland endurecido é composta de quatro fases
principais:

1.

Silicato de cálcio hidratado

A fase de silicato de cálcio hidratado (3CaO•2SiO2•4H2O ou C-S-H) compõe
de 50% a 60% do volume de sólidos de uma pasta de cimento completamente
hidratada.
2.

Hidróxido de cálcio ou Portlandita

Cristais de hidróxido de cálcio constituem de 20% a 25% do volume de sólidos
da pasta hidratada.
3.

Sulfoaluminatos de cálcio

Os sulfoaluminatos de cálcio ocupam de 15% a 20% do volume de sólidos da
pasta de cimento hidratado.
4.

Grãos de clinquer não hidratados

Grãos de clínquer não hidratados podem ser encontrados na microestrutura
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da pasta de cimento hidratado e sua presença está relacionada à distribuição
de tamanho de partículas anidras de cimento e ao grau de hidratação do
cimento. Idades avançadas de hidratação tendem a consumir totalmente
estes grãos remanescentes.

O grande trunfo da utilização de adições reativas junto ao cimento Portland
está na possibilidade da pozolana consumir o hidróxido de cálcio da pasta e gerar
mais silicato de cálcio hidratado, de modo a diminuir a quantidade de vazios
capilares, aumentar a resistência mecânica. Nas primeiras oito horas de hidratação
do cimento, cerca de 25% de Ca(OH)2 são gerados do total produzido na hidratação
aos 30 dias de idade (RAMACHANDRAN et al., 2002).
Em uma avaliação genérica, é possível verificar que a geração de portlandita
entra em regime de relativa estabilização a partir do sétimo dia de hidratação no
cimento Portland com 100 dias de cura em comparação à idade de um dia (Gráfico
2.8). Nota-se que, com um ano de cura, há portlandita remanescente no cimento
com a adição de 40% de pozolana, mantendo o pH básico do meio.
Gráfico 2.8 – Comparação entre o Ca(OH)2 de um cimento Portland sem
adição e o mesmo cimento Portland com 40% de
substituição pozolânica.

100

Teor de Ca(OH)2

Cimento Portland
75
Cimento Portland
pozolânico com 40%
de pozolana

50
25

0

10
100
Idade de cura (dias)

1000

Fonte – Adaptado de Metha e Monteiro (2008) pelo autor.

O monitoramento da geração da portlandita ao longo do tempo de hidratação
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do cimento Portland é uma ferramenta na avaliação do grau de hidratação do
cimento. Com o desenvolvimento mais recente de novas técnicas e equipamentos
de laboratório verifica-se um enriquecimento de dados de estudos disponíveis na
literatura, porém não é foco deste estudo. Para exemplificar são destacados dados
de dois estudos acadêmicos recentes:
No Gráfico 2.9 mostra os produtos de hidratação do cimento ao longo do tempo
em escala logarítmica. Observa-se que, potencialmente, com poucos minutos de
hidratação já existe Ca(OH)2 disponível para ocorrer a reação com pozolana, caso
seja adicionada ao meio.

Gráfico 2.9 – Proporções relativas de produtos de hidratação do
cimento Portland, ao longo do tempo.

Fonte – Metha e Monteiro (2008)

Hoppe

Filho

(2008)

e

Aleixo

(2011)

realizaram

várias

análises

termogravimétricas em pastas endurecidas de cimento Portland tipo ARI e pastas de
cimento G, com várias idades para determinar o teor de portlandita gerado (Gráfico
2.10). A formação de Ca(OH)2 no cimento ARI, aos três dias de cura, já é cerca de
4% mais que no cimento G, entretanto, para ambos os cimentos, nesta mesma
idade de cura, tem-se mais da metade do total gerado aos 182 dias, confirmando
elevada disponibilidade de portlandita nas primeiras idades de cura para as reações
pozolânicas.
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Gráfico 2.10 – Portlandita em diversas idades de cura do cimento.
(Valores expressos na base não volátil).
30

% de Ca(OH)2

25
20
15
10
5
0
0

1

3

7

28

91

182

Tempo em dias
Fonte – Dados em pastas com cimento tipo ARI - Hoppe Filho (2008).
Dados em pasta com cimento tipo G – Aleixo (2011).

O cimento G, que é destinado à cimentação de poços de petróleo, pode ser
considerado hoje o cimento mais puro no mercado, similar ao CP I nacional, que,
praticamente, não se encontra disponível no mercado. No norte do país, há o
cimento tipo CP I originário de países vizinhos como Venezuela, mas inviável neste
estudo.
Um fator importante é a quantidade de material pozolânico adicionado ao
cimento Portland. Existe uma quantidade ideal de adição que corresponde à melhor
reatividade (METHA e MONTEIRO, 2008). Devido à reação lenta da pozolana,
alguns dados precoces de ensaios podem indicar teores de adição ou reatividades
ideais de modo equivocado. O teor ótimo de pozolana está vinculado à
granulometria do material que propicia o seu melhor empacotamento e favorece a
resistência mecânica. Os Gráficos 2.11 e 2.12 mostram que a escolha natural de
uma pozolana de melhor comportamento aos 30 dias não corresponde à escolha do
material de melhor desempenho ao fim de alguns meses.
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Gráficos 2.11 e 2.12 – As adições de 20% e 30% de pozolanas apresentam menor
desempenho aos 30 dias de cura, porém, ao longo dos meses
a adição de 20% se mostra mais favorável que as demais.

Fonte – Metha e Monteiro (2008).

Os materiais pozolânicos praticamente não atingem 100% de reatividade,
mesmo em condições de reação com elevada disponibilidade de Ca(OH)2, pois
parâmetros como o grau de pureza, natureza mineralógica e condições de reação
química são relevantes no comportamento destes materiais.
A quantificação do calor de reação quando o mesmo é gerado pelo material em
condições específicas de ensaio permite avaliar a reatividade dos materiais
pozolânicos ao longo do tempo, tanto nas pastas de pozolanas com Ca(OH)2 como o
calor de hidratação do cimento composto com pozolana.
De acordo com estudos de Albenque et al (1982a e 1982b), a mistura argila
calcinada-cimento é globalmente mais reativa que o cimento puro nas primeiras
idades, e a reatividade depende da natureza da argila, traduzindo-se em fluxos de
calor diferentes de uma argila para outra à medida que as reações ocorrem (Gráfico
2.13).
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Gráfico 2.13 – Calor de hidratação de diversos sistemas argilacimento 50/50 ao longo do tempo.

Fonte – Albenque et al (1982b).

Numa correlação entre grau de calor liberado e a capacidade de fixação de
cálcio em um sistema argila-cimento 50%-50% foi possível estabelecer a seguinte
equação (ALBENQUE et al, 1982a e 1982b):
•

Grau de calor liberado = 1,66 x (capacidade de fixação) + 19,8. A
expressão apresentou um coeficiente de correlação r² = 0,97.

Com a evolução da fixação de cálcio Ca+2 pela argila, ocorre aceleração da
dissolução de compostos de cimento anidro e formação de hidratos (ALBENQUE et
al, 1982a e 1982b).
No gráfico 2.13, também é possível observar que a composição da argila
caulinítica modifica o comportamento do calor de hidratação. Quando composta com
ilita, a sua reatividade ocorreu mais cedo que quando comparado com a caulinita em
estado puro e a intensidade do pico de reatividade depende da composição da ilita.
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2.9 COMENTÁRIOS

O material pozolânico atua como um complemento do clinquer no cimento
Portland composto e permite conferir características diferenciadas benéficas a este
material. A velocidade destas reações pozolânicas é lenta e apropriada para que
haja fixação do Ca(OH)2 gerado com a formação do C-S-H. Os produtos de reação
conferem redução de vazios na matriz cimentícia com redução de capilares e de
Ca(OH)2 livre. O aumento da área específica, por outro lado, expõem a fase amorfa
da caulinita ao ataque por íons de cálcio, formando os compostos cimentícios que
podem reagir mais rápido.
Dependendo do modo como seja realizada a moagem do caulim com
características de carga superficial, pode ter uma curva granulométrica pouco
homogênea. O argilomineral atinge granulometrias finas, muito abaixo da peneira
#325, utilizando a mesma energia de moagem que outros compostos minerais
necessitam para ter <10% de material retido na mesma peneira.
Assim, é possível que a parcela reativa do metacaulim tenha área específica
adequada ao uso como pozolana, mesmo se o material como um todo não atender
ao quesito específico de retido na peneira #325, preconizado pelas normas NBR
12.653 (2012) ou NBR 15.894-3 (2010).
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3 ATIVAÇÃO TÉRMICA DE ARGILAS E CARACTERIZAÇÃO

A partir do levantamento bibliográfico foram selecionados os trabalhos julgados
mais relevantes para subsidiar o programa experimental deste projeto.
Neste capítulo são apresentadas as técnicas utilizadas no estudo e cada técnica
foi focada no tema “argila calcinada” com base na literatura estudada. Deste modo,
há um levantamento das contribuições que cada técnica pode oferecer ao tema de
estudo, sejam de uso consagrado ou complementar.
O material estudado será preparado com uma matéria prima de um fabricante
de forma a atender a NBR 12.653 (2012) e poder ser comparado ao metacaulim
comercializado pela mesma indústria. Nesta comparação, serão verificados os itens
também atendidos pela norma NBR 15.894 – 1,2 e 3 (2010) e NBR 15.985 (2010),
tanto do material calcinado em laboratório quanto do material comercial.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DE POZOLANAS

A caracterização mais frequente de materiais pozolânicos reporta, em geral,
algumas técnicas principais:
• Ensaios térmicos: Termogravimetria (TG), Termogravimetria derivada (DTG) e
Análise térmica diferencial (DTA).
• Difratometria de raios-X.
• Ensaio Chapelle.
• Índice de Atividade Pozolânica.
• Área superficial específica e massa especifica.
• Análise química
Nesta dissertação também serão realizadas análises de calor de hidratação
para correlação com os ensaios Chapelle e Índice de atividade pozolânica.
O material será calcinado em diversas temperaturas para análise nas técnicas
descritas.
A primeira calcinação acontecerá em forno mufla com pouca capacidade de
armazenamento de amostra em ambiente de laboratório. A segunda calcinação
ocorrerá em forno de médio porte em ambiente de laboratório.
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3.1.1 TERMOGRAVIMETRIA (TG) E ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL (DTA)

Foco: Avaliação por mudanças de temperatura e massa para verificação de
transformações estruturais no material. Estas mudanças são importantes, pois
sinalizam os tipos de compostos e o comportamento dos mesmos ao longo de um
aquecimento constante.

A termogravimetria, também conhecida por TG, mede as mudanças na massa
do material em função do tempo e a uma determinada temperatura, ou numa rampa
de

calcinação

com

acréscimos

de

temperatura

pré-determinados

(RAMACHANDRAN et al, 2002).
A definição da análise térmica diferencial (DTA) é de um método que monitora a
diferença de temperatura existente entre uma amostra e um material de referência
em função do tempo e/ou da temperatura, assumindo que ambos, amostra e
referência, estão sujeitos a uma taxa de aquecimento ou arrefecimento selecionada.
O gráfico ∆T é uma função da temperatura e denominada análise térmica diferencial,
onde as mudanças endotérmicas são plotadas descendentemente no eixo Y e as
mudanças de tempo ou temperatura são plotadas no eixo X. A DTA mede o ∆T
versus temperatura, e, portanto, pode ser calibrada para converter ∆T em mudança
de energia (RAMACHANDRAN et al, 2002).
Uma caulinita, normalmente, apresenta 3 pontos nas análises térmicas muito
evidentes (ZAMPIERI, 1989):
•

O primeiro ponto acontece até 100°C com o pico oco rrendo entre 50°C60°C. É uma mudança de massa e absorção de energia (endotérmica) ao
perder a água natural do material, tanto a livre quanto a adsorvida.

•

O segundo ponto ocorre entre 540°C-550°C, dependen do da natureza da
caulinita, quando a caulinita se transforma em metacaulinita, perdendo
hidroxilas estruturais e ganhando amorfização do material. Novamente
trata-se de transformação endotérmica.

•

O terceiro ponto se trata de um pico exotérmico ocorrendo entre 970°C990°C formando compostos cristalinos como mulita e/ ou espinélio.

Estes três momentos são comuns para a uma caulinita, mas dependendo da
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natureza geológica do material, podem ocorrer em momentos e amplitudes
diferentes dos pontos destacados acima quando em comparação a outras caulinitas
de origens diversas (SANTOS, 1989).

3.1.2 DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X

Foco: Avaliação da quantidade de fases cristalinas e de fases amorfas do
material determinando os tipos de compostos presentes nas amostras. As amostras
calcinadas em diferentes temperaturas podem mostrar por meio da difratometria de
raios-X os tipos e as transformações dos compostos.

A difratometria de raios-X é uma técnica avançada que possibilita a verificação
da composição de materiais argilosos e o entendimento de suas transformações ao
longo de uma calcinação. Ela pode mostrar, entre outros dados, o amorfismo do
material e a composição por comparação ao fichário mundial de difratometria.
Entretanto, a técnica sobrepõe o sinal de componentes, misturando informações
contidas na intensidade e dificultando a análise de um material com número
excessivo de compostos cristalinos (GOBBO, 2009).
As identificações são feitas por comparação dos dados com referências do
catálogo mundial de padrões ICDD - International Centre for Diffraction Data, antigo
JCPDS - Joint Committee on Powder Diffraction Standards.
•

Avaliação quantitativa do grau de amorfismo

A quantificação de amorfos é realizada pelo cálculo da área de ocorrência
entre a linha base do difratograma e o halo (banda) formado na desestruturação dos
cristalinos. Esta área fica delimitada pela linha base e um arco imaginário abaixo dos
picos do difratograma. Antigamente, por causa da correlação direta obtida pela área,
utilizava-se do traço manual para determinação do halo no difratograma plotado,
recorte do papel plotado e pesagem em balança de precisão para comparação entre
materiais amorfos.
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•

Avaliação quantitativa de compostos

Os picos característicos de cada composto indicam não apenas a sua
presença, mas também permitem sua quantificação. Ao se transformar e perder os
sinais que originam os picos, o material sinaliza que sofreu transformação para uma
estrutura menos cristalina, portanto, mais instável e reativa.
A orientação preferencial de certos compostos como os argilosos pode
interferir na quantificação do material, pois modifica a intensidade dos picos, porém,
é corrigível por modelamento matemático em programas de Rietveld (GOBBO,
2009).
A análise quantitativa por difratometria de raios-X pode ocorrer de quatro
maneiras (Gobbo, 2009):
•

Método de adição – intensidade na amostra original em relação a uma
adição pura com quantidade conhecida.

•

Método de padrão interno – adição de um padrão interno sem
sobreposição aos picos da amostra e com micro absorção similar ao
material analisado.

•

Curva de calibração – medida de um ou mais picos característicos das
fases analisadas através de integração de altura ou área.

•

Método Rietveld – simulação do difratograma por comparação de um
espectro real com espectros teóricos simulados por programa a partir de
misturas hipotéticas de fases.

Gobbo (2009) descreve que no método do pó “a quantificação de fases a partir
da difração de raios-X se apoia nas intensidades dos picos do difratograma, as
quais, além de guardarem uma relação característica da estrutura cristalina de cada
fase componente, refletem a proporção das fases na amostra”. A presença de
quantidades significativas de materiais amorfos modifica a linha base dos
difratogramas, criando um halo ou arqueamento da linha base horizontal. A fase
amorfa em compostos parcialmente cristalinos não é possível ser quantificada sem
uso de um padrão, e diferentes fases amorfas não podem ser distinguidas por
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difratometria de raios-X.

3.1.3 CHAPELLE

Foco: Avaliação quantitativa do consumo de cálcio pelo material pozolânico.
Este método indica um valor de reatividade de amostras calcinadas de modo a que
sejam comparadas entre si e diante de outras técnicas.

O método químico foi proposto por J. Chapelle em 1958 para estimativa de
reatividade de materiais pozolanicos como uma avaliação expedita (RAVERDY et al,
1980).
O método de avaliação de pozolanicidade é realizado por avaliação de quanto
CaO foi consumido pela matéria prima em um tempo padrão de 16 horas, sob
condições de agitação e temperatura

de 100°C. Esta técnica foi aprimorada e

proposta por Raverdy et al. (1980) e tem sido difundida com o passar do tempo.
Os resultados, expressos em miligramas de óxido de cálcio fixado deve ser no
mínimo, como estipulado por Raverdy et al. (1980), de 330mg de CaO por grama de
fase vítrea do material avaliado para ser considerado pozolânico (HOPPE FILHO,
2008).
A NBR 15.895 (2010) aprimorou o ensaio Raverdy et al. (1980) alterando o teor
de material pozolânico em relação ao Ca(OH)2 que passa de 1:1 para 1:2. Esta
modificação torna a avaliação de reatividade entre amostras mais precisa.

3.1.4 ÍNDICE DE ATIVIDADE POZOLÂNICA (IAP)

Foco: Avaliação da reatividade do sistema cal-pozolana por meio da resistência
mecânica à compressão. É a avaliação da resistência mecânica de corpos de prova
moldados a partir de pasta de hidróxido de cálcio, areia normal e pozolana visando
avaliar a participação cimentícia do material pozolânico na cura de 7 dias (NBR
5751, 2012).
A opção pela atividade pozolânica com hidróxido de cálcio é uma escolha
técnica para melhor correlacionar a resistência à reatividade.
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Este ensaio não distingue a atividade pozolânica do efeito filler, onde o material
particulado participa do incremento de resistência por preenchimento de vazios na
argamassa. A separação destes fenômenos não será pesquisada neste trabalho,
pois é grande a complexidade para este estudo.

3.1.5 ANÁLISE QUÍMICA

Foco: Avaliação da composição química do material por meio da quantificação
de seus óxidos.

A composição do material é importante para inferir sobre o seu potencial em
termos de reatividade e quantificação dos compostos presentes.
Utilizando os resultados da análise química e da determinação de DRX das
formulações dos compostos, é possível calcular a quantidade de argilominerais e
compará-la com o resultado de DRX na base argilosa.
Além disso, também é possível calcular outros compostos constituintes da
amostra.
3.1.6 PERDA AO FOGO

Foco: Avaliação do nível de decomposição térmica do material a partir da
determinação do teor de volátil durante a calcinação do mesmo.

Este tipo de avaliação é o mais comum, determinando, no caso da argila, a
perda de água livre bem como a adsorvida e possíveis perdas de materiais voláteis.
A técnica utilizada para este tipo de análise é a análise de perda de massa pela
termogravimetria que auxilia na determinação da transformação e estabilidade dos
compostos. Sendo cada composto afetado por uma determinada temperatura de
calcinação, vários pontos podem ser identificados na amostra.
Por outro lado, a NBR 12.653 (2012) considera que, para ser classificado como
material pozolânico, a perda ao fogo na calcinação não deve ser maior que 10%
para a classe N (engloba os materiais pozolânicos naturais e as argilas calcinadas),
o que servirá de mais um parâmetro de avaliação.
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3.1.7 MASSA E SUPERFÍCIE ESPECÍFICA

Foco: Avaliação da massa e finura do material.

A literatura é diversificada na avaliação granulométrica de pozolanas. Alguns
pesquisadores utilizam somente avaliação por quantidade de retido e passante em
peneiras #200 mesh e #325 mesh em processo a seco. Mesmo a NBR 12.653
(2010) exige que o material tenha o máximo de 34% de retidos na peneira #325.
O processo de moagem a seco é menos contaminante à matéria-prima
processada e oferece menos riscos de quaisquer reações da mesma com a água,
portanto o mais adequado para pesquisas de materiais, porém, é o mais
desgastante para os equipamentos (FLORES, 2010).
Há também pesquisadores que utilizam análises por outras técnicas como
Blaine, BET, picnometria de Hélio e granulometria por difração a laser.
As técnicas são complementares e cada uma tem a sua especificidade: a
distribuição granulométrica é obtida por difração a laser; a massa específica é obtida
por picnometria de Hélio; a área superficial específica pode ser obtida pelo método
Blaine ou pelo método BET (adsorção de gás argônio ou nitrogênio) (FLORES,
2010).
Para este trabalho, foram utilizadas as seguintes técnicas para avaliar massa e
área específicas:
•

Picnometria de Hélio

O picnômetro é um equipamento que utiliza gás para preencher os poros e a
superfície de um determinado material de modo a gerar informações sobre o seu
volume vazio e, por consequência, a área de superfície do material. O gás hélio é o
mais utilizado pela sua pequena dimensão molecular, ocupando ao máximo a
superfície e pela sua condição de gás inerte, não reagindo com o material analisado.
•

Blaine e granulometria laser

De acordo com a NBR 7224/96, o método Blaine consiste na medição do
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tempo requerido para uma determinada quantidade de ar fluir através de uma
camada de amostra compactada, de dimensões especificadas e porosidade
calculada. O equipamento é chamado de permeabilímetro por esta razão.
Eventualmente pode-se utilizar o recurso de granulometria a laser que é uma
técnica de análise indireta do tamanho de partículas a partir da difração de luz
incidida sobre as mesmas. Esta técnica pressupõe alguns parâmetros teóricos das
partículas como formato esférico, ausência de porosidade, partículas maiores do que
o comprimento de onda, suficientemente distantes umas das outras e de mesma
refração, independente da dimensão. O cálculo é realizado por algoritmos de
máquina complexos que mudam de modelo para modelo, fabricante para fabricante,
o que tráz incertezas na comparação de resultados.
•

BET

A determinação de área superficial específica se dá a partir da adsorção de gás
nitrogênio na amostra sólida em várias pressões conhecidas, ou seja, por meio de
distintas pressões aplicadas. A partir do equilíbrio estabelecido entre o gás que se
deposita na superfície e no interior dos poros com o meio gasoso externo, obtém-se
a área superficial específica das amostras por meio do modelo matemático BET
(QUARCIONI, 2008).

3.1.8 CALORIMETRIA DE CONDUÇÃO ISOTÉRMICA

Foco: Avaliar a reatividade do material por meio do monitoramento da geração
de calor nas primeiras horas de formação e hidratação de compostos cimentícios.
Por meio da técnica de calorimetria2 de condução isotérmica quantifica-se
diretamente o calor envolvido na formação e posterior hidratação de compostos do
sistema pozolana-cal, ao se monitorar o fluxo de calor da pasta, quando este e o seu
meio ambiente circundante são, simultaneamente, mantidos em condições
isotérmicas e sem aceleração provocada pelo calor liberado (QUARCIONI, 2008).
2

A calorimetria permite avaliar a termodinâmica de uma reação química, ou seja, a quantidade de
energia (isto é, de calor) liberada ou absorvida por uma reação química (ATKINS, 2003).
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Pretende-se ensaiar diversas pastas pozolana-cal, de forma a se obter dados
de reatividade dos materiais calcinados em temperaturas diferentes e correlacionar
estas informações com dados de ensaio Chapelle das amostras e de ensaios de
caracterização de RMN-MAS da literatura para detalhar fenômenos envolvidos na
formação de compostos cimentícios.
3.1.9 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

Foco: Estudo pela literatura do grau de ligações entre os elementos das
amostras estudadas (Si e Al) e coordenações dos elementos (Al).

A técnica de RMN se baseia na exicitação nuclear de átomos com spins
nucleares desemparelhados, que tendem a ser orientar quando colocados em um
campo magnético, gerando uma frequência de precessão - chamada frequência de
Larmor. O sinal de RMN é obtido quando os spins nucleares sofrem um disturbio
pela aplicação de um pulso de radiofrequência, de modo que a população de spins
mude de um estado de mais baixa energia (A) ao estado de energia mais alta (B). O
decaimento da excitação do estado B para o estado A, que ocorre com o término do
pulso, gera uma radiofrequência que é medida por um receptor e transformado,
então, em sinal. Este sinal é totalmente dependente do meio em que os átomos se
encontrarm, com relação aos átomos vizinhos. No estado sólido, as interações
nucleares anisotrópicas são minimizadas pela rotação da amostra no ângulo de
54,74° conhecido como Ângulo Magico de Rotação ( MAS – Magic Angle Spining), de
modo a tornar os espectros com maior resolução (DONOSO, [200?]; DE SOUZA,
2013).
Esta técnica está apontada no trabalho por meio de publicações com citações
em referências sobre o estudo de metacaulim.

3.1.10 SUPORTE TÉCNICO LABORATORIAL

Todos os ensaios foram realizados no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo (IPT) junto ao Laboratório de Materiais de Construção Civil
(LMCC), utilizando o seu corpo técnico e equipamentos.
A experiência do LMCC na realização de ensaios é reconhecida nacional e
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internacionalmente e é utilizada como base para implantação de normas, como é o
caso do ensaio Chapelle que é aplicado há décadas como instrumento de avaliação
e há pouco tempo recebeu reconhecimento de sua importância na forma da norma
ABNT NBR15.985 (2010) juntamente com

a implantação do mesmo ensaio na

França por meio da AFNOR NF P18.513 (2010).

3.2 COMENTÁRIOS

A argila caulinítica é um material que está geralmente associado a outros
argilominerais e isto a torna de comportamento variável, mesmo dentro de uma
mesma jazida. As bases argilominerais – caulinita e illita– podem estar em teores
diversos, dificultando a utilização pela indústria.
Alguns pontos a serem destacados são:
•

Ativação térmica – a calcinação utilizando a temperatura mais baixa para
desidroxilação do material pode não ser o suficiente para boa
reatividade

de

argilominerais,

pois

não

são

suficientes

para

desestabilizar a estrutura cristalina. Grupos de argilominerais como a
illíta, necessitam de temperaturas mais altas para desidroxilação e
melhor reatividade. Técnicas como o DRX, TG/DTA, Chapelle e
calorimetria de condução isotérmica servirão de instrumentos de
pesquisa das melhores condições de reatividade versus calcinação.
•

A ressonância magnética nuclear no estado sólido (RMN-MAS) do

27

Al

realizada em caulinitas mostra um intervalo ideal de calcinação para
perda de hidroxilas e modificação estrutural entre 700°C e 800°C (SANZ
et al, 1988). Este intervalo será observado com atenção por meio das
diversas técnicas que serão utilizadas neste trabalho.
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4

MATERIAIS E MÉTODOS
Por meio do detalhamento da preparação e dos métodos utilizados para os

ensaios

de

caracterização

selecionados,

este

capítulo

procura

abordar

conceitualmente o programa experimental e no capítulo seguinte são apresentados
os resultados de ensaios obtidos.

4.1 RESUMO ESQUEMÁTICO DO PROJETO EXPERIMENTAL

Coleta de
material

Preparação

Caracterização

•Material In Natura
•Material Comercial
•Cimento G

•Destorroamento
•Secagem
•Moagem
•Calcinação em 500°C, 550°C, 600°C, 650°C, 700°C, 750°C, 800°C,
850°C

•Difratometria de raios-X (Total)
•Termogravimetria e Análise Termo Diferencial
•Área e massa específica, granulometria
•Análise Química

Ensaios com
cal

•Chapelle pozolana-óxido de cálcio [1:0,38 , 1:1, e 1:2]
•Calor de reação pozolana-óxido de cálcio 1:0,32 (IAP) a 55°C e
1:1,5 a 25°C e 55°C.
•Calor de reação pozolana-óxido de cálcio 1:1 e 1:2 a 55°C
•IAP com cal

Ensaios com
Cimento

•Calor de Hidratação com Cimento G-pozolana 10% a 55°C
•IAP com Cimento G
•- da melhor amostra calcinada avaliada pelas técnicas anteriores
e amostra comercial em substituição de 35% (experimental)
•- da melhor amostra calcinada avaliada pelas técnicas anteriores
e amostra comercial em substituição de 10% (experimental)
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4.2 DETALHAMENTO DAS ETAPAS

Etapa 1 – Coleta, preparação e calcinação.

Material In natura:
•

Coleta do material na fábrica

•

Preparação do material in natura

•

Calcinação de amostras nas diversas temperaturas em forno mufla.

Etapa 2 – Caracterização dos materiais em laboratório

Material in natura e comercial:
•

Termogravimetria (TG), Termogravimetria derivada (DTG) e Análise térmica
diferencial (DTA)

•

Difratometria de raios-X – Total de todas as amostras calcinadas, do material
in natura e comercial.

•

Área específica – Picnometria de Hélio, Blaine e granulometria a laser.

•

Análise Química – material comercial e in natura

Etapa 3 – Ensaios em sistemas pozolana-cal e cimento-pozolana.

Material in natura e comercial:
•

Chapelle modificado na relação pozolana-óxido de cálcio 1:0,38 (IAP), 1:1 e
1:2;

•

Índice de atividade pozolânica com cal no teor 1:0,32 pozolana-óxido de
cálcio;

•

Calorimetria de condução isotérmica por 7 dias:
- Cura de pasta pozolana-óxido de cálcio 1:1,5 a 25°C;
- Cura de pasta pozolana-óxido de cálcio 1:1,5 a 55°C;
- Cura de pasta pozolana-óxido de cálcio 1:1 a 55°C;
- Cura de pasta pozolana-óxido de cálcio 1:2 a 55°C;

•

Calorimetria de condução isotérmica em pasta de pozolana-óxido de cálcio no
teor de 1:0,32 (correspondendo ao IAP) por 7 dias com cura a 55°C.
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Os ensaios ocorreram a 55°C para serem comparativos ao IAP com cal e por
haver dados na literatura estudada sobre a reação pozolânica nestas condições de
temperatura e a duração de 7 dias foi escolhida para comparativo com o ensaio IAP
de mesma duração.

Etapa 4 – Ensaios físicos experimentais em sistemas cimento-pozolana.

- Calorimetria de condução isotérmica com cimento G + adição de 10% de
pozolana a 55°C.
- IAP com Cimento G-pozolana 35% por 28 dias – amostra de material
calcinado com melhor reatividade pelas técnicas anteriores e material
comercial;
- IAP com Cimento G-pozolana 10% por 28 dias – amostra de material
calcinado com melhor reatividade pelas técnicas anteriores e material
comercial;

Foi escolhida a temperatura de 55°C como forma de p adronizar os ensaios de
IAP com cal e IAP com cimento, possibilitando comparação.

4.3 MATERIAIS ENVOLVIDOS NA PESQUISA

O caulim in natura e o metacaulim comercial foram adquiridos da indústria “X”,
coletados na própria planta industrial.
Foi coletada amostra parcial in natura de material acumulado em pilha
prismática de um mesmo lote, por meio manual, escolha de torrões aleatórios nas
diversas cores, perfazendo a quantidade de 15,8kg.
O material in natura foi destorroado e espalhado em bandejas para secagem ao
ar livre (Fotos 4.1).
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Fotos 4.1 – a) material acondicionado em bandejas de alumínio mantendo-se altura limite
da camada de 1,5cm; b) destorroamento do material empregando-se martelo;
c) material destorroado e mantido em ambiente de laboratório para secagem,
durante 20 dias.

a)

b)

c)

Fonte – Elaborado pelo autor.

O material comercial coletado na indústria foi fabricado a partir do lote de
matéria prima in natura coletada.

4.4 MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSAIOS E CARACTERIZAÇÃO

São detalhadas a seguir as várias técnicas aplicadas neste estudo restringindose, porém, a alguns aspectos mais relevantes que se relacionam com o tipo de
material empregado e o objetivo da pesquisa.

4.4.1 PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS

Optou-se num primeiro momento por preparar cerca de três quilos de material
para os vários ensaios. Foi realizada a homogeneização e o quarteamento
mecânico. A seguir, foi feita uma tentativa de moagem em vaso cerâmico com
esferas cerâmicas que resultou em pouca eficiência, mesmo com a adição de
etilenoglicol. O material aderiu às paredes e às esferas do vaso cerâmico, limitando
muito precocemente a moagem (foi exequível até, no máximo, 10 minutos), sem se
atingir a finura desejada (Fotos 4.4).
A literatura indica a moagem a seco para o estudo de material pozolânico
(FLORES, 2010) e, para poder obter um material mais adequado, decidiu-se pela
moagem manual com a passagem total do material em peneira #100 (Foto 4.5). Este
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processo resultou em 10,4% de material retido na peneira #200 e 24,5% de retido na
peneira #325, bem abaixo do máximo de 34% de material retido na peneira #325
que é preconizado pela norma NBR 12.653 (2012), na tabela de requisitos físicos
para pozolanas3. A determinação do valor de retido foi realizada a úmido, em
triplicata, empregados 5g do material em cada determinação e peneira #325
calibrada (adaptação da NBR 15.894-3 (2010))
No ensaio realizado com o metacaulim comercial peneirado a úmido em
peneira #325, o retido foi 13,8% na média das 3 determinações.
Feito o peneiramento dos dois materiais, verifica-se que nenhum material
(comercial e o material in natura moído) possui <10% de retidos na peneira #325,
como exigido na NBR 15.894-3 (2010) para adição em substituição ao cimento
Portland.
Numa segunda etapa de moagem, quando foram preparados mais seis quilos
de material in natura para ensaios de Índice de atividade pozolânica, utilizaram-se
os mesmos procedimentos de moagem manual e peneiramento empregados na
primeira etapa, obtendo-se a média de 20,4% de retido na peneira #325.
•

Homogenização e quarteamento

A seguir, está documentada em uma sequência de fotos a preparação do
material de estudo mostrado nas Fotos 4.2.
Fotos 4.2 – a) equipamento “Y” para homogenização e quarteamento; b) equipamento
operado a baixa rotação para favorecer a homogeneização; c) separação de
material em duas porções para os ensaios de laboratório e contraprova.

a)

b)

c)

Fonte – Elaborado pelo autor.
3

As determinações foram realizadas em 3 vezes sucessivas e o valor final é a média aritmética dos
valores.
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Foto 4.3 – Material homogeneizado destinado a ensaios de laboratório (à
direita) e contraprova (à esquerda).

Fonte – Elaborado pelo autor.

Fotos 4.4 – a) porção de material acondicionado em vaso cerâmico do moinho de bolas
para moagem à seco; b) material durante a moagem de 10 minutos,
quando ocorreu aderência de material no vaso cerâmico e nas esferas.

a)

Fonte – Elaborado pelo autor.

b)
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Foto 4.5 – Com a opção de moagem manual à seco, empregou-se
almofariz de porcelana e peneira #100 na qual foi
passado todo material moído.

Fonte – Elaborado pelo autor.

O material moído passou por quarteamento em equipamento apropriado.
Foram realizadas três passagens pelo quarteador a fim de garantir uma boa
homogeneização (Foto 4.6 a). A verificação de retidos na peneira #325 foi realizada
por via úmida para garantir que o material não grudasse na peneira (Foto 4.6 b). O
retido foi levado a uma estufa e pesado após secagem (Foto 4.6 c).

Fotos 4.6 – a) após a moagem, o material foi homogeneizado empregando-se quarteador;
b) peneiramento a úmido para se determinar o material retido em peneira #325;
c) material é levado para secar em estufa, a 60°C.

a)

Fonte – Elaborado pelo autor.

b)

c)
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•

Calcinação
A primeira calcinação foi realizada em forno mufla nas diversas temperaturas

pré-estabelecidas por um tempo de residência de 2 horas, sem rampa de
aquecimento, empregando-se cadinho de platina. Após a queima, o material foi
imediatamente submetido à ventilação forçada com auxílio de um ventilador, visando
ampliar o amorfismo do material pelo resfriamento rápido. O material resfriado foi
novamente pesado, determinando-se a perda na calcinação (Fotos 4.7).
Fotos 4.7 – a) forno mufla para a calcinação do caulim; b) retirada do material calcinado da
mufla; c) resfriamento forçado com auxílio de um ventilador.

b)

a)

c)

Fonte – Elaborado pelo autor.

Na segunda fase de calcinação de material, desta vez na quantidade de 800g
para cada temperatura de ensaio, o material utilizado foi calcinado em forno de
médio porte, com maior capacidade, em fôrma de carbeto de silício. A calcinação
ocorreu durante 2 horas assim que o forno atingiu o patamar desejado e, logo após
sair do forno, foi submetido à ventilação forçada com ventilador (Fotos 4.8).
Fotos 4.8 – a) calcinação de material em forno de maior capacidade; b) aspecto do
material calcinado ao ser retirado do forno.

b)
a)

Fonte – Elaborado pelo autor.
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O forno utilizado é antigo e foi feito uso de um termopar para monitoramento da
temperatura. Na abertura da porta a temperatura caia aproximadamente 50°C e
demorava quase 40 minutos para voltar ao patamar programado. Após isso, ocorreu
a variação da temperatura em 20°C acima do desejado . Então, quando um material
era calcinado a 650°C, por exemplo, após a abertura da porta, a temperatura
recuava a 600°C e gradualmente subia a até 670°C no tempo estabelecido de 2
horas. O mesmo ocorreu com as outras amostras calcinadas para o IAP.

4.4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS

São descritos a seguir os equipamentos, suas configurações e detalhes
operacionais do procedimento de ensaio utilizados para a execução dos ensaios.

4.4.2.1 TERMOGRAVIMETRIA (TG) E ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL (DTA)

Foi empregado um equipamento de análise térmica com as seguintes
características:
•

Marca: TA Instruments

•

Modêlo: SDT 2960 Simultaneous DSC-TGA

•

Suporte: Cadinho de alumina

•

Quantidade de amostra ~50mg

•

Purga: 100mL/min. de Nitrogênio

•

Rampa: 10°C/min. de 26,5°C a 1100°C

•

Software de análise: TA universal analysis 2000 v.4.1D

Com base em levantamento da literatura relativo a ensaios térmicos em argilas,
foi fixada a rampa de 10°C por minuto até 1100°C.
A colocação do material no cadinho de alumínio se dá após uma sequência de
quarteamento até se obter a quantidade aproximada de 50mg (Fotos 4.9).

77

Fotos 4.9 – a) equipamento de ensaios térmicos empregado; b) quarteamento e colocação
de 50mg do material para análise em cadinho de alumínio.

b)

a)

Fonte – Elaborado pelo autor.

4.4.2.2 DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X

Foi empregado um difratômetro de raios-X com as seguintes características:
• Marca: Rigaku Modelo Windmax 1000
• Rampa: 2°
• Fenda: 1°
• Potência: 40Kv e 20mA total.
• Tubo de cobre
O material a ser analisado foi colocado em pastilhas e prensado manualmente
de modo a se evitar a orientação dos cristais na superfície que será submetida ao
ensaio.
Após a prensagem, as pastilhas foram inseridas no porta-amostras. Como o
equipamento trabalha com o porta-amostras que gira na vertical, é possível que o
material em pó prensado venha a cair durante o ensaio, por isso, exige-se atenção
especial na preparação das pastilhas (Fotos 4.10).
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Fotos 4.10 – a) equipamento Rigaku empregado na difratometria de raios-X; b) pastilhas
de material a ser ensaiado, prensadas e fixadas no porta-amostras.

a)

b)

Fonte – Elaborado pelo autor.

Para a interpretação do difratograma empregou-se o software de análise – X'
Pert high score plus v.2.2b Panalytical. Porém, por motivos de força maior não houve
a possibilidade de análise por Rietveld.

4.4.2.3 ENSAIO CHAPELLE

Por meio do ensaio Chapelle modificado avalia-se o potencial pozolânico de
um material finamente moído a partir da reatividade química quando 1g do material é
colocado em suspensão aquosa com 2g de óxido de cálcio em condições
herméticas, a 90°C por 16 horas. O resultado é expr esso em mg de

CaO

consumido/g de material ou mg de Ca(OH)2 consumido/ g de material.
Após esse período de reação o material é resfriado e uma alíquota desse
meio aquoso é titulada com solução de ácido clorídrico 0,1M para determinação da
alcalinidade do meio. Paralelamente, faz-se um ensaio em branco, ou seja, com
apenas 1 g de CaO. A diferença na alcalinidade da amostra em relação ao ensaio
em branco é calculada, obtendo-se a reatividade do material, expressa em mg de
CaO consumido/ g de material (Fotos 4.11).
Este ensaio foi recentemente normalizado no Brasil e registrado como NBR
15.895 (2010).
Anteriormente utilizava-se a proporção de 1:1 pozolana-óxido de cálcio e, por
este motivo, reproduzimos o método para comparação com a norma atual.
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Fotos 4.11 – a) amostras após 16 horas em banho-maria a 90°C em equipamento
tipo ”Dubnoff”; b) avaliação da alcalinidade para determinação da quantidade de
cálcio remanescente.

a)

b)

Fonte – Elaborado pelo autor.

As amostras utilizadas para os ensaios Chapelle pozolana-cal 1:1, 1:2 são
provenientes da primeira calcinação e o ensaio pozolana-cal 1:0,5 foi realizado com
os materiais calcinados na segunda remessa, os mesmos do ensaio IAP.

4.4.2.4 ÍNDICE DE ATIVIDADE POZOLÂNICA

A atividade pozolânica das amostras do material foi determinada através do
índice de atividade pozolânica com cal, de acordo com a Norma NBR-5751 (2012),
cujo resultado é expresso em MPa.
Para realização dos ensaios mecânicos, de acordo com a norma ABNT NBR
7215 (2012), foram preparadas argamassas no traço 1:3, em volume, ou seja, uma
parte cal e três partes de areia. A relação água/aglomerante resultou da obtenção do
índice de consistência previsto na mesma norma.
Nos moldes dos corpos-de-prova, utilizou-se moldes cilíndricos com
dimensões de 5 x 10cm. Após moldagem, os corpos-de-prova foram mantidos nos
respectivos moldes, lacrados e mantidos a ~23°C dur ante as primeiras 24 horas. Em
seguida, submetidos ao período dos 6 dias restantes de cura em estufa a 55°C com,
aproximadamente, 100% de UR. Completada a cura, os corpos de prova passaram
aos ensaios de resistência a compressão, e os resultados foram expressos em
MPa.
A parte experimental foi realizada por meio da adaptação da formulação de
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IAP na NBR 5752 (2012) para utilizar a quantidade de 10% de substituição
pozolânica em massa comparado à mesma norma que utiliza 35% de substituição.
A substituição na quantidade de 10% foi escolhida para representar o CP II – Z
utilizando-se a média de substituição recomendada pela NBR 11.578 (1991) que
varia de 6% a 14% a fim de conciliar as quantidades limitadas de amostras
calcinadas para os vários ensaios (Chapelle, IAP com cal e cimento, calorimetria). As
peças são mantidas durante 24 horas em tubos hermeticamente fechados com
capacidade de 3 unidades em estufa a 23°C, sendo de pois colocados em
temperatura de 38°C pelos 27 dias restantes (Fotos 4.12).
Fotos 4.12 – a) avaliação de consistência da argamassa de pozolana-cal-areia; b) o
espalhamento é medido com régua após ensaio de abatimento; c) ruptura dos
corpos de prova no 7º dia de cura.

a)

b)

c)

Fonte – Elaborado pelo autor.

O equipamento utilizado para ruptura dos corpos de prova foi um Mohr &
Federhaff AG. – Mannheim – Germany com velocidade de carregamento de 50kgf/s.

4.4.3.1 ANÁLISE QUÍMICA

A análise química foi realizada por via úmida clássica para determinação de
Si e perda ao fogo. Em seguida utilizou-se da técnica de complexometria para a
determinação de Fe, Al, Ca e Mg. Elementos em muito pequena quantidade
necessitaram da técnica de absorção atômica, caso do Mn e Ti. Em virtude da
determinação de Si por via clássica que utiliza NaCO3 para fusão, foi necessário o
uso de fotometria para a determinação de Na e K, pois a solução nos balões de
complexometria ficou comprometida.
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4.4.3.4 MASSA ESPECÍFICA E ÁREA SUPERFÍCIAL ESPECÍFICA

O picnômetro de Hélio foi utilizado para a obtenção da massa específica do
material comercial e do material in natura (Foto 4.13 a).
Adotou-se a massa específica do material comercial para a realização do
ensaio Blaine em todas as amostras calcinadas, pois as diferenças foram
consideradas pequenas. No ensaio Blaine (Foto 4.13 b), o material passa por um
processo de tentativa de adensamento adequado, com a adoção de valores de
vazios no parâmetro de cálculo. Então, estas diferenças acabam por serem
absorvidas.
Fotos 4.13 – a) picnômetro de Hélio provido de cápsula com a amostra de massa
conhecida para leitura; b) permeâmetro de Blaine.

b)

a)

Fonte – Elaborado pelo autor.

Devido a vários questionamentos ocorridos na evolução das análises e
discussões do trabalho, por meio da GRACE Construction Products do Brasil foi
realizada a granulometria a laser de todas as amostras calcinadas, in natura e
comercial em equipamento Malvern Instruments e software Mastersizer 2000E
versão 5.6.
Foram também realizados os ensaios BET no Laboratório de Processos
Químicos e Tecnologia de Partículas do IPT.
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4.4.3.6 CALORIMETRIA DE CONDUÇÃO ISOTÉRMICA

Os ensaios de calor de reação foram realizados no equipamento Thermométric
TAM AIR de oito canais e ocorreram em séries por sete dias:
- Pozolana da calcinação em mufla na proporção 1:1,5 pozolana:CaO a 25°C
(Foto 4.7 e 4.8);
- Pozolana da calcinação em mufla na proporção 1:1 pozolana:CaO a 55°C;
- Pozolana da calcinação forno de médio porte no teor de 1:0,32
pozolana:CaO a 55°C;
- Pozolana da calcinação em mufla na proporção 1:2 pozolana:CaO a 55°C.
- Pozolana da calcinação em mufla na proporção 1:1 pozolana:CaO a 55°C.
- Pozolana da calcinação em mufla no teor de 10% em substituição ao
Cimento G a 55°C.
- Pozolana comercial no teor de 10% em substituição ao Cimento G a 55°C.

Estas séries representam reação pozolânica na temperatura ambiente, reação
pozolânica acelerada e adição de pozolana em substituição parcial do cimento,
semelhante ao CP II Z, sob as condições de ensaio de índice de atividade
pozolânica com cimento (NBR 5751, 2012).
O objetivo dos ensaios calorimétricos executados é a obtenção dos dados de
calor acumulado de cada mistura dado o efeito de nucleação nas primeiras horas do
ensaio e as reações químicas que se sucedem na formação de compostos com
cálcio na hidratação de fases anidras presentes no sistema.
Fotos 4.14 – a) misturas preparadas para os primeiros ensaios; b) calorímetro de condução
TAM Air empregado nos ensaios; c) amostra acondicionada em frasco sendo
inserida no canal 2A para ensaio calorimétrico.

a)

Fonte – Elaborado pelo autor.

b)

c)
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Os primeiros ensaios ocorreram com as amostras em temperatura ambiente o
que gerou uma ambientação de temperatura nas amostras, principalmente as que
foram curadas a 55°C (Fotos 4.14). Estes ensaios co rrespondem a teores 1:0,32 e
1:1,5 pozolana-óxido de cálcio e cimento com adição em substituição de 10% de
pozolana.
Os ensaios em teores de 1:1 e 1:2 pozolana-óxido de cálcio e cimento com
adição em substituição de 10% de pozolana-óxido de cálcio (Foto 4.15) ocorreram
com ambientação em estufa a 65°C de pozolana, reage nte, frascos, tampas e água
de modo que o tempo de manipulação ocorresse num ritmo de perda de temperatura
final para o ambiente próxima a 55°C. Foram realiza dos testes de sequência de
misturas de modo a garantir rapidez e homogeneidade das amostras.

Foto 4.15 – Materiais climatizados previamente em estufa a 65°C
juntamente com o reagente, a água e os frascos de ensaio.

Fonte – Elaborado pelo autor.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

De forma a favorecer o entendimento da caracterização e da avaliação da
atividade pozolânica do material, resultados obtidos nos ensaios executados são
apresentados na seguinte ordem:
- Ensaios de caracterização - DRX, TG/DTA, análise química, área específica e
massa específica.
- Ensaios com cal – Chapelle, Índice de Atividade Pozolânica, calor de reação.
- Ensaios com cimento – Índice de Atividade Pozolânica, calor de reação.

Em seguida, foram discutidos os dados gerais dos diversos ensaios
executados, considerando-se as correlações de resultados estabelecidas para tanto.
No intuito de ter uma maior liberdade de construção do texto, as palavras
"material" e "amostra" serão utilizadas como sinônimos no texto a seguir. “Material”
referem-se à alíquota calcinada em determinada temperatura e “amostra” referem-se
à alíquota ensaiada do material.

5.1 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS

Os ensaios de caracterização são apresentados na seguinte sequência: DRX,
TG/DTA, análise química, massa específica e superfície específica.

5.1.1 DADOS DE CARACTERIZAÇÃO POR DIFRAÇÃO DE RAIOS-X

A análise dos dados de difratometria de raios-X, foi realizada de forma total,
sem separação das fases argilosas.
Os minerais e argilominerais constituintes de cada amostra caracterizada foram
simplificados pela apresentação de seus picos principais. Os difratogramas originais
encontram-se no apêndice A.
O conjunto de difratogramas sobrepostos é apresentado no Gráfico 5.1,
mostrando a matéria prima in natura e nas diversas temperaturas de calcinação, de
500°C a 850°C.
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Q

Ka

Mu

Gráfico 5.1 – Difratogramas sobrepostos da matéria prima in natura e
amostras nas diversas temperaturas de calcinação.
Destaque dos picos principais: Mu=Muscovita, Ka=
caulinita e Q= quartzo.

Fonte – Elaborado pelo autor.

A evolução da temperatura de calcinação de acordo com os difratogramas
evidencia que aos 550°C desaparece o pico típico de caulinita e que surge um halo
de amorfismo mais evidente entre as temperaturas de 600°C e 700°C, que se reduz
a partir de 750°C.
Os resultados de DRX da amostra comercial em comparação à matéria prima,
in natura e calcinada, são apresentados no Gráfico 5.2.
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Q

Ka

Mu

Gráfico 5.2 – Difratogramas da amostra comercial e a matéria prima in
natura e calcinada a 500°C e a 550°C, respectivamente –
Destaque dos picos principais: onde Mu=Muscovita, Ka=
caulinita e Q= quartzo.

Fonte – Elaborado pelo autor.

A amostra comercial exibe duas incongruências: ainda possuir caulinita
hidroxilada e apresentar halo de amorfismo visivelmente maior do que ocorre na
amostra calcinada em temperaturas abaixo de 550°C ( pois, neste caso, seria
razoável ainda existir um pico de caulinita).
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Gráfico 5.3 – Comparação entre os difratogramas da amostra comercial (vermelho) e
da amostra calcinada e 700°C (verde). Destaque para as posições de
ocorrência dos picos de caulinita e a semelhança da área de halo de
amorfos.

Picos de
caulinita

Halos de amorfos
semelhantes

Fonte – Elaborado pelo autor.

O gráfico 5.3 evidencia que as amostras de material comercial e de material
calcinado a 700°C, apesar de apresentarem halo de a morfos semelhante, se
diferenciam pela presença de caulinita no comercial e picos de muscovita mais
intensos no calcinado a 700°C.
A caulinita, de fórmula Al2Si2O5(OH)4, perde 14% de sua massa na calcinação e
seus picos no difratograma desaparecem. Quanto ao material comercial, a presença
dos picos indica que por algum motivo a calcinação não ocorreu completamente.
Desta forma, o material comercial possui material potencialmente reativo que está
inerte na forma cristalina.
Os picos principais dos difratogramas (delineado em vermelho) dos materiais
do grupo ilita e do grupo caulinita apresentam-se mais intensos e estão presentes
nos ângulos [2Ѳ]Cu de 8° e 12°, respectivamente (Gráfico 5.4).
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Gráficos 5.4 – Picos dos argilominerais do grupo Ilita (IL) e do grupo caulinita (KA) nas
diversas temperaturas de calcinação.

In natura

Comercial

500°C

650°C

700°C

750°C

550°C

800°C

600°C

850°C

Fonte – Elaborado pelo autor.

Nestes mesmos gráficos 5.4 está destacado o pico principal da caulinita,
presente apenas no material in natura, comercial e 500°C, que evidencia a
desidroxilação da caulinita entre 500°C e 550°C dev ido à formação de metacaulinita.
Quanto à variação na intensidade do pico da ilita (Gráficos 5.4), observa-se que
ocorre aumento de sua intensidade até 700°C decresc endo, em seguida, até 850°C
devido à alteração estrutural do argilomineral. Estes dados são coerentes com
Smykatz-kloss (1974) que apresenta análises térmicas diferenciais de ilitasmuscovitas com ocorrência de total desidroxilação desse argilomineral com a
calcinação da argila em torno de 850°C.
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Material in natura

A amostra in natura caracterizada por DRX (gráfico 5.4) apresenta picos de
caulinita, ilita e de quartzo. Os picos principais destes compostos ocorrem entre 8° e
30°[2 Ѳ]Cu:

Gráfico 5.5 – Difratogramas da amostra in natura. Onde Mu=ilita, Ka=caulinita e Q=quartzo.

Fonte – Elaborado pelo autor.

A caulinita de fórmula Al2Si2O5(OH)4 é identificada pelo DRX com código 01089-6538 do ICDD.
A

muscovita

correspondente

é

identificada

como

(K0.82Na0.18)(Fe0.03Al1.97)(AlSi3)O10 (OH)2 - código 01-080-0743 do ICDD.
A amostra in natura mostra a presença de caulinita na posição 12°[2 Ɵ]Cu e de
muscovita na posição 8°[2 Ɵ]Cu. Já o quartzo apresenta o principal pico em
26°[2 Ɵ]Cu (Gráfico 5.5).
A calcinação do material foi realizada em temperaturas na faixa de 500°C a
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850°C. Nas amostras calcinadas verificou-se o apare cimento de feldspatos, não
detectados na primeira calcinação. Apesar de serem identificados em algumas
temperaturas calcinadas por meio do software X' Pert high score plus v.2.2b, da
Panalytical, a presença de feldspatos nas amostras é, possivelmente, resultante da
limitação do equipamento não detectar teores inferiores a aproximadamente 2%.
Igualmente, por DRX há dificuldades para identificar precisamente feldspatos,
principalmente os potássicos, pois ocorrem em poliformismo de ordem-desordem, há
picos que se sobrepõem com outros materiais como quartzo e podem facilmente ser
confundidos com a intensidade média de fundo no difratograma do material
calcinado. Como meio complementar de identificação dos feldspatos

utiliza-se

microscopia óptica, incluindo-se microscopia eletrônica de varredura (VLACH,
[200?]), não empregadas neste trabalho.

Materiais Calcinados de 500°C a 850°C

Nas

amostras

calcinadas

e

caracterizadas

por

DRX

verificou-se

o

desaparecimento de certos picos característicos devido a alterações estruturais nos
materiais, a saber:
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- Calcinação a 500°C

Na primeira temperatura de calcinação, a 500°C enco ntramos a presença de
picos de caulinita, muscovita e quartzo. Também é indicada a presença de feldspato
potássico identificado como ortoclásio (Gráfico 5.6).

Gráfico 5.6 – Difratograma da amostra calcinada a 500°C com pr esença dos picos
principais de muscovita a 8°[2 Ɵ]Cu, e de caulinita 12°[2 Ɵ]Cu.

Fonte – Elaborado pelo autor.
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- Calcinação a 550°C

Na temperatura de calcinação a 550°C verificou-se o desaparecimento dos
picos de caulinita, o que indica a ocorrência de desidroxilação entre 500°C e 550°C
(Gráfico 5.7).

Gráfico 5.7 – Difratograma da amostra calcinado a 550°C com a presença do pico
principal de muscovita a 8°[2 Ɵ]Cu e desaparecimento do pico de caulinita
12°[2 Ɵ]Cu.

Fonte – Elaborado pelo autor.
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- Calcinação a 600°C

Na calcinação a 600°C é possível verificar o surgim ento de um halo de
amorfismo no material, com permanência de picos de muscovita e quartzo (Gráfico
5.8).

Gráfico 5.8 – Difratograma da amostra calcinada a 600°C. Desta que: para o halo de
amorfos entre 18 e 32°[2 Ѳ].

Fonte – Elaborado pelo autor.
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- Calcinação a 650°C

À temperatura de calcinação a 650°C, analisada por meio do DRX (Gráfico
5.9), verifica-se presença de picos de muscovita e de quartzo, permanecendo o halo
de amorfismo semelhante à calcinação do material a 600°C.

Gráfico 5.9 – Difratograma da amostra calcinada a 650°C com pr esença do halo de
amorfos.

Fonte – Elaborado pelo autor.
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- Calcinação a 700°C

Na amostra calcinada a 700°C, de modo muito semelha nte às calcinações em
600°C e 650°C, identifica-se a presença de halo de amorfismo e a presença de
muscovita, quartzo e microclínio maximum, não destacado no difratograma (Gráfico
5.10).

Gráfico 5.10 – Difratograma da amostra calcinada a 700°C com a presença do halo de
amorfismo.

Fonte – Elaborado pelo autor.
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- Calcinação a 750°C

Na calcinação do material a 750°C permanece o halo

de amorfismo,

semelhante aos materiais obtidos em temperaturas inferiores, mantendo-se a
presença de muscovita, quartzo e feldspato (Gráfico 5.11).

Gráfico 5.11 – Difratograma da amostra calcinada a 750°C com ha lo de amorfismo
similar às temperaturas de 600°C, 650°C e 700°C.

Fonte – Elaborado pelo autor.
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- Calcinação a 800°C

A calcinação a 800°C ocorre com uma involução impor tante no halo de
amorfismo (Gráfico 5.12).

Gráfico 5.12 – Difratograma da amostra calcinada a 800°C com ev idência de redução de
amorfos.

Fonte – Elaborado pelo autor.
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- Calcinação a 850°C

Na temperatura de 850°C ocorre mudança da muscovita para a estrutura
KAl2(AlSiO10)(OH)2 (código 01-079-2363 do ICDD), denotando alteração estrutural
do material (Gráfico 5.13).

Gráfico 5.13 – Difratograma da amostra calcinada a 850°C.

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Material Comercial

Na caracterização da amostra comercial por DRX verificou-se que os principais
picos do espectro de DRX (Gráfico 5.14) são pertencentes à caulinita, ilita e do
quartzo. A caulinita está identificada como Al2Si2O5(OH)4 (código 01-089-6538 do
ICDD) e a muscovita como (K0.82 Na0.18)(Fe0.03 Al1.97)(AlSi3)O10 (OH)2 - código 01-0800743 do ICDD.

Gráfico 5.14 – Difratograma da amostra comercial que exibe presença de caulinita.

Fonte – Elaborado pelo autor.

É importante destacar que a amostra comercial possui halo de amorfismo
coerente com calcinações entre 600°C e 750°C, mas t ambém possui argila
caulinítica que não sofreu ação de tratamento térmico para obtenção da metacaulita,
constatado pelo pico 12°[2 Ɵ]Cu, presença comum em material calcinado próximo a
500°C. Portanto, o material comercial é essencialme nte diferente do material obtido
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em laboratório.

5.1.2 TERMOGRAVIMETRIA (TG) E ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL (DTA)

Por meio da termogravimetria (TG) caracteriza-se a perda de massa de
materiais calcinados numa rampa de temperatura de calcinação pré-definida.
Gráfico 5.15 – Curvas termogravimétricas das amostras calcinadas em diversas
temperaturas.

Fonte – Elaborado pelo autor.

É possível verificar que a perda de massa das amostras calcinadas apresenta
estabilização na temperatura de calcinação a 700°C. A amostra comercial tem uma
diferença sutil, o que pode sugerir perda de massa diferenciada ao comportamento
exibido pelo material calcinado a 500°C (Gráfico 5. 15).
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Gráfico 5.16 – Curvas de análise térmica diferencial das calcinações em
diversas temperaturas.

Fonte – Elaborado pelo autor.

A análise térmica diferencial (DTA) das amostras, gráfico 5.16, permite
identificar alguns fenômenos térmicos envolvidos, a saber:
1) 55°C a 60°C – perda de água de livre do material (ZAMPIERI, 1989).
2) 110 a120°C – perda de água livre de material do grupo ilita, no caso, uma
muscovita (SMYKATZ-KLOSS, 1974).
3) 120°C a 300°C – oxidação de orgânicos e perda de voláteis em argilas
(RAMACHANDRAN et al., 2002).
4) 300°C a 550°C – desidroxilação da caulinita (ZAM PIERI, 1989; SMYKATZKLOSS, 1974).
5) 575 a 580°C – pico de mudança de fase cristalina , característica da presença
de quartzo (SMYKATZ-KLOSS, 1974).
6) 850°C – pico de desidroxilação típica de certos tipos de muscovita/ilita.
(SMYKATZ-KLOSS, 1974).
7) 980°C a 990°C – pico exotérmico característico d a caulinita, por
transformação em espinélio e/ou pseudomulita (ZAMPIERI, 1989; SMYKATZKLOSS, 1974; RAMACHANDRAN et al., 2002).

102

É possível sumarizar as perdas de massa das espécies mineralógicas, a partir
informações obtidas por meio do DRX:

- Não foram verificados picos de caulinita a partir da temperatura de
calcinação de 550°C do material, portanto, a partir desta temperatura
ocorre sua transformação ou desestruturação mineralógica.

A partir destas considerações e, associando-se os dados da análise
termodiferencial, tem-se a tabela 5.1 que apresenta as perdas de massa inicial de
cada amostra, referentes às diversas temperaturas de calcinação, e vinculadas às
fases minerais presentes.
Tabela 5.1 – Perdas de massa referentes às diversas temperaturas de calcinação por espécie
mineralógica.
Perda de massa, em (%)

Amostras

Comercial
In Natura

H2O
livre
(1 e 2)

Orgânicos
e voláteis
(3)

Desidroxilação
Desidroxilação
KAl2(Si3Al)O10(OH)2 Perda Resíduo
Al4Si4O10(OH)8 (4 e 5)
Espinélio (6 e 7)
total total em
em %
%
Faixa de temperatura (°C)

25°C120°C
0,62

120°C300°C
0,47

0,79
0,637
Calcin. 500°C 0,56
0,26
Calcin. 550°C 0,47
0,22
Calcin. 600°C 0,22
0,18
Calcin. 650°C 0,31
0,16
Calcin. 700°C 0,32
0,17
Calcin. 750°C 0,31
0,15
Calcin. 800°C 0,23
0,13
Calcin. 850°C 0,27
0,17
Fonte – Elaborado pelo autor.

300°C-550°C

550°C-1100°C

1,58

1,36

4,04

95,97

6,92
2,19
0,30
0,21
0,18
0,17
0,16
0,14
0,14

2,38
2,46
1,68
1,03
0,62
0,43
0,32
0,25
0,17

10,40
5,46
2,67
1,64
1,26
1,09
0,93
0,76
0,76

89,60
94,54
97,33
98,36
98,74
98,91
99,06
99,24
99,24

O resíduo do material calcinado atinge um patamar de estabilidade de perda de
massa a partir da amostra calcinada na temperatura de 800°C, como mostrado na
tabela 5.1.
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Battagin e Pecchio (2003) propõem o cálculo do teor de caulinita pela perda de
hidroxilas e cálculo pela fórmula teórica dessa espécie mineralógica. Sendo que a
perda na faixa de desidroxilação de 13,9% correspondente a uma amostra com
100% de caulinita, 6,9 % corresponde a 50% de caulinita na amostra,
aproximadamente.
É possível notar um desvio do pico exotérmico na curva de análise térmica
diferencial. Quanto maior a temperatura de calcinação do material, menor é a
temperatura do pico exotérmico. Por sua vez, o pico da amostra comercial
corresponde a uma calcinação em temperatura de 850°C (Gráfico 5.17), que leva a
crer que, na produção industrial da metacaulinita, a temperatura de calcinação seja
superior à faixa de temperatura entre 600°C a 750°C .
Gráfico 5.17 – Pico exotérmico nas curvas de análise térmica
diferencial das amostras calcinadas mostrando
desvio para a esquerda (ocorrência em temperatura
menor, semelhante ao material calcinado a 850°C).

Fonte – Elaborado pelo autor.

Material in natura

A amostra in natura analisada pela curva (DTG) exibe o pico principal de perda
de massa iniciando com deflexão próxima a 300°C até próximo a 650°C (Gráfico
5.18).
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Gráfico 5.18 – Curvas de TG e de DTG da amostra in natura, com destaque o
pico de perda de massa principal.

Fonte – Elaborado pelo autor.
Tabela 5.2 – Perdas de massa e respectivos picos obtidos nas curvas de DTG para cada
amostra ensaiada.
Parâmetros

Com.

In
natura

500°

550°

600°

650°

700°

750°

800°

850°

Perda, em %

2,15

8,18

3,37

1,70

0,94

0,49

0,24

0,26

0,20

0,10

508,4

507,1

692,2

739,4

777,4

819, 5

887,8

950,7

977,5

Pico, em °C

496,4

Fonte – Elaborado pelo autor.

O aumento da temperatura dos picos principais nas amostras segue uma
escala linear a partir de 550°C e os principais pic os de temperatura na DTG das
amostras dos materiais comercial, in natura e calcinado na temperatura de 500°C
são semelhantes (Gráfico 5.19). É possível observar que a perda de massa é
contínua até perto de 700°C, quando o aumento de te mperatura não causa mais
influência significativa. Sendo que a desidroxilação da argila ocorre até os 550°C
como mostrado no DRX e na DTG e DTA, esta perda de massa está ligada à
desestabilização do material onde o alumínio perde as pontes de oxigênio e muda
sua coordenação (área em verde no gráfico 5.19).
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Gráfico 5.19 – Picos principais de curvas de DTG e respectivas perdas,
estabilização de massa, próximo a 800°C, e evolução em
escala linear a partir de 550°C. Destaque para perd a de
massa (em verde) correspondente à amorfização da caulinita.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Material comercial

Na amostra comercial as características de TG e DTG parecem não
corresponder à evolução identificada nas temperaturas de calcinações das
amostras.
Observando as perdas de massa nas amostras calcinadas (Tabela 5.2), podese identificar que a amostra comercial possui perda de material na DTG como se
tivesse sido calcinado entre 500°C e 550°C, sendo c ompatível com a mesma
comparação pela técnica de DRX (Gráfico 5.18).
Estas diferenças apontam para a possibilidade de que a calcinação, realizada
por meio de pelotas em forno túnel rotativo, gerou um gradiente de temperatura de
fora para dentro, configurando características de um material heterogêneo,
somatório de porções calcinadas em diferentes temperaturas, mas presentes no
mesmo material (Gráfico 5.20). A perda de massa na faixa de desidroxilação da
amostra comercial é de 1,58%, o que corresponde a 11% de caulinita ainda na forma
cristalina, portanto não reativa. Também é importante destacar a quantidade alta na
faixa perda de massa de orgânicos e voláteis com 0,47%.
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Gráfico 5.20 – Curvas de TG e DTG do material comercial com destaque do
pico principal de perda de massa.

Fonte – Elaborado pelo autor.

5.1.3 ANÁLISE QUÍMICA

A análise

química dos materiais foi realizada

por gravimetria

para

determinações de perda ao fogo e SiO2, por fotometria de chama para
determinações de Na2O e K2O, por complexometria para determinações de Fe2O3,
Al2O3, CaO e MgO e

por espectrometria de absorção atômica para as

determinações de Mn2O3 e TiO2, onde os resultados obtidos estão apresentados na
Tabela 5.3.
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Tabela 5.3 – Resultados da análise química.
Determinações

Metacaulim comercial,
em %

Caulim in natura, em %

P.F.

3,92

10,58

SiO2

56,05

51,77

Al2O3

32,65

29,45

CaO

0,05

0,03

Fe2O3

2,22

2,10

MgO

0,26

0,37

Mn2O3

0,01

0,01

Na2O

0,02

0,03

K2O

2,00

2,87

TiO2

1,35

1,38

Total

98,50

98,55

Fonte – Elaborado pelo autor.

A

partir

destes

estequiometricamente

os

dados

de

compostos

empregando-se as fórmulas

caracterização
constituintes

indicadas nas

é
do

possível
material

respectivas fichas

calcular
analisado,

ICDD para

caracterização por difratometria de raios-X.
A seguir, estão apresentados os cálculos do material in natura analisado, cujos
dados de composição são parâmetros de referência a serem considerados em
relação a outros ensaios aplicados.

Material in natura

Iniciando pela análise de teor de muscovita, podemos estimar o teor de
caulinita e, em sequência, o teor de outros óxidos livres.
A muscovita encontrada pela difratometria de raios-X é representada pela
fórmula estrutural (K0.82 Na0.18)(Fe0.03 Al1.97)(AlSi3)O10 (OH)2 – código 01-080-0743 do
ICDD.
Verificando a quantidade de Na+ na análise química do material in natura,
temos 0,03% de Na2O e 2,87% de K2O, ou seja, proporção de 0,0104 de um para
outro. Na fórmula determinada por DRX a relação entre Na+/K+ é 0,2195, o que
resultaria num teor calculado pequeno de muscovita a partir da fórmula determinada,
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sobrando muito potássio.
A mineralogia define que o potássio está necessariamente incorporado no
material ilítico dos argilominerais (ZAMPIERI, 1989), portanto, é possível a
ocorrência de outra espécie de muscovita predominante, onde o potássio estaria
totalmente incorporado.
Desta maneira, optou-se pela adoção da presença de muscovita padrão na
amostra com fórmula KAl2(AlSi3O10) (OH)2 (DEER, HOWIE e ZUSSMAN, 1966; e
BETEKHTIN, 1964) (Tabela 5.4):
Tabela 5.4 – Composição química da muscovita, em óxidos, na fórmula padrão de
Betekhtin(1964)).
Composição química da muscovita, em óxidos, na fórmula
Óxidos

Teor do óxido na fórmula, em %

K2O
Al2O3
SiO2
H2O
Fonte – Elaborado pelo autor.

11,82
38,40
45,23
4,58

Por meio das proporções dos elementos na fórmula da muscovita e utilizandose o total de K2O da amostra (2,87%), seguem os cálculos na tabela 5.10.
Aplicando-se regra de três, se há 11,82% de K2O para 100% de muscovita,
com 2,87 %, têm-se 24,28% de muscovita presente na amostra.
Tabela 5.5 – Composição química da muscovita, em óxidos, na amostra in natura.
Composição química da muscovita da amostra, em óxidos
Determinações
Teor de muscovita

Teor de óxidos, em %
24,28

Teor de Al2O3

9,32

Teor de SiO2

10,98

Fonte – Elaborado pelo autor.

Por meio do cálculo de perda de hidroxilas relativa à quantidade de muscovita
encontrada, têm-se aproximadamente 1% de perda. Esta perda, quando em
contraponto com a análise de DTG e DTA, evidencia que a perda de hidroxilas da
muscovita deve ter ocorrido na faixa entre 550°C e 850°C, pois não há perda
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suficiente de massa próximo à temperatura de transformação da muscovita que é de
850°C de acordo com o DRX. Smykatz-kloss (1974) apr esentou exemplos de DTA
de muscovitas e ilitas de algumas localidades onde se verifica que cada uma possui
um comportamento diferenciado na calcinação e parte destas ocorrências pode se
estender ao longo de uma ampla faixa de temperaturas, confirmando esta evidência.
Prosseguindo, pode-se utilizar o mesmo raciocínio na fórmula da caulinita
retirando a quantidade de alumínio achada para a muscovita (Tabela 5.6).
A caulinita encontrada pela difratometria de raios-X possui a seguinte fórmula
estrutural (Al4Si4O10(OH)8) – código 01-089-6538 do ICDD.
Tabela 5.6 – Composição química da caulinita, em óxidos, na fórmula padrão de
Betekhtin (1964).
Composição química da caulinita, em óxidos, na fórmula
Óxidos
Al2O3

Teor de óxido, em %
39,5

SiO2

46,5

H2O

14,0

Fonte – Elaborado pelo autor.

Então, sendo 29,45% de Al2O3 total da amostra menos 9,32%, que já foram
determinados como sendo da muscovita, resulta em 20,13% de Al2O3 que são da
caulinita. Portanto, se existem 39,5% de Al2O3 em 100% de caulinita, 20,13% de
alumínio resultam 50,96% de caulinita (Tabela 5.7).
Tabela 5.7 – Composição química da caulinita, em óxidos, da amostra in natura.
Composição química da caulinita da amostra, em %
Determinações

Teores de óxidos, em %

Teor de Al2O3

20,13

Teor de SiO2

23,70

Teor de caulinita

50,96

Fonte – Elaborado pelo autor.

O teor total de argilominerais na amostra é de 75,24%. Por outro lado, a
relação entre os argilominerais in natura é:
- 31,96% de muscovita e 67,73% de caulinita.
Portanto, a quantidade de SiO2 na amostra in natura é (Tabela 5.8):
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Tabela 5.8 – Distribuição de óxido de silício.
Teor de silício da amostra, em %
Total de SiO2 da amostra, em %

51,77

(1)

SiO2 da Caulinita, em %

23,70

(2)

SiO2 da Muscovita, em %

10,98

(3)

% Diferença em SiO2

17,09

[1 – (2 + 3)]

Fonte – Elaborado pelo autor.

Portando, 17,09% do SiO2 total não pertence aos argilominerais e podem
corresponder ao pico de quartzo encontrado na difratometria de raios-X do material
in natura.
Analisando o equivalente alcalino do material in natura [Na2O eq. = 0,658%
K2O + % Na2O => 0,658 x 2,87 + 0,03 = 1,92%] temos que o mesmo está acima do
especificado pelas normas NBR 12.653 (2012) e NBR 15.894-1 (2010), ou seja, teria
que ser < 1,5%.
Quanto ao material comercial o equivalente alcalino é 1,34% e atende as
especificações. Trata-se de uma diferença da ordem de 30% entre o material in
natura e o comercial, que denota a possibilidade de ter ocorrido volatização de
álcalis durante a calcinação ou variação na mistura entre material comercial e
material coletado in natura.
Quanto às outras exigências químicas estabelecidas pela norma NBR 15894-1,
temos os dados apresentados na tabela 5.9:
Tabela 5.9 – Composição dos materiais e exigências químicas da NBR 15.894-1 (2010).
Determinações
SiO2
Al2O3
Fe2O3
K2O
Na2O
CaO
MgO
TiO2
SO3
P.F.

Composição química, por material
Comercial

In natura

56,0
32,7
2,2
2,0
0,0
0,0
0,3
1,4
n.d.
3,9

51,8
29,5
2,1
2,9
0,0
0,0
0,4
1,4
n.d.
10,6

n.d. = não determinado; n.e. = não especificado.
Fonte – Elaborado pelo autor.

Limites exigidos pela
NBR 15.894-1 (2010)
44% a 65%
32% a 46%
n.e.
< 2,3%
< 0,5%
CaO + MgO < 1,5%
n.e.
< 1,5%
< 4%
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Considerações sobre os limites exigidos pela NBR 15.894-1 (2010)

Os limites estabelecidos pela norma NBR 15.894-1 (2010) de SiO2 e Al2O3
determinando faixas de aceitação para o material metacaulim acaba por mostrar
uma incongruência. Apesar da amostra de material coletado estar dentro das
especificações, somente 50% do total da amostra é caulinita, portanto, com
potencial cimentício efetivo. Na NF P18.513 (2010) a soma dos teores de SiO2 e
Al2O3 determinados não deve ser menor que 90% em massa e o teor de álcalis
equivalente deve estar entre 0,5% a 1,2%. Assim, limitando a presença de outros
óxidos nos 10% restantes do total da amostra (como Fe2O3, TiO2, MgO, Mn2O3, K2O,
Na2O e CaO) a norma francesa restringe a presença de outros materiais junto ao
caulim, já que estes óxidos não estão presentes na fórmula padrão da caulinita.
Outra forma de controle seria fixar para a matéria-prima uma perda de massa
menor que 10% na faixa de desidroxilação da caulinita, por exemplo, com indicada
por DTG ou por DTA entre 300°C a 550°C, pois este v alor seria coerente com o teor
de 70% de caulinita calculado para amosta.

Considerações quanto à mineralogia dos materiais

A literatura consultada sobre mineralogia de micas e feldspatos destaca a
dificuldade de identificação correta destes minerais, principalmente pela técnica de
difratometria de raios-X (VLACH, [200?]; DEER, HOWIE, ZUSSMAN, 1981;
BETEKHTIN, 1964; SANTOS, 1989; WEAVER, 1989), portanto,

recomenda-se

considerar esta observação sobre as limitações de identificação pelas fichas do
ICDD.

5.1.4 MASSA ESPECÍFICA E ÁREA SUPERFICIAL ESPECÍFICA

A massa específica do caulim in natura foi determinada pelo método de
picnometria de Hélio obtendo-se o valor de 2,7232g/cm3 com desvio padrão de
0,0019g/m3 e a massa específica do material comercial de 2,6802g/cm3 com desvio
padrão de 0,0024g/cm3.
Sendo as massas específicas muito próximas, tanto do material comercial
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quanto do material in natura, adotou-se a massa específica de 2,68 g/cm3 para todas
as amostras calcinadas para o cálculo da área específica pelo método do
permeabilímetro de Blaine cujos valores contam da tabela 5.10.
Tabela 5.10 – Área superficial específica das amostras.
Amostra

Área específica
Blaine (cm²/g)

Amostra In natura – 1ª Moagem
19580
Amostra Comercial
19230
Amostra calcinada a 500°C
18520
Amostra calcinada a 550°C
17700
Amostra calcinada a 600°C
17160
Amostra calcinada a 650°C
17020
Amostra calcinada a 700°C
17170
Amostra calcinada a 750°C
16850
Amostra calcinada a 800°C
16360
Amostra calcinada a 850°C
15120
Amostra In natura – 2ª Moagem
17980 (*)
(*) Devido à limitação de material disponível foi necessário preparar este segundo lote de
material utilizado para o ensaio de IAP e respectivos ensaios Chapelle e calorimetria de
condução isotérmica, nas mesmas proporções pozolana:cal.
Fonte – Elaborado pelo autor.

Verifica-se uma redução aproximada de 21% na área específica determinada
pelo método Blaine do material calcinado a 850ºC (15.120 cm2/g) em relação ao
material in natura (19.580 m2/g). Isto significa que o tratamento térmico deu origem a
um material com menor superfície disponível para as reações químicas, quando em
aplicado como adição mineral em cimento Portland.
No mesmo raciocínio acima, verifica-se que ocorreu redução de 12% no
material calcinado a 600ºC, 13% para o material calcinado entre 650°C e 750°C e
14% para o material calcinado a 800ºC. É possível que acima de 750°C tenha
iniciado o fenômeno de coalescência de cristais o que resulta em diminuição de
reatividade no material.
A NF P 18.513 (2010), remonta à especificação NF EN 933-1 (2010) de
classificação de finura para metacaulim onde a categoria FH (Finesse haute)
determina a percentagem de retido < 5% na peneira 74µm (#230) e a categoria FM
(Finesse moyenne) determina a percentagem de retido < 30% na peneira 74µm
(#230). A especificação termina com a constatação de que o desempenho mecânico
dos concretos contendo metacaulim é independente do valor de área de massa BET
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medido. Metacaulins de massa entre as áreas 8 m²/g e 12 m²/g apresentaram uma
atividade semelhante à dos produtos mais finos (12 m²/g a 20 m²/g).
Na NBR 15.894-3 (2010) a especificação é mais rigorosa quanto à finura do
metacaulim exigindo a quantidade de retidos na peneira 45µm (#325) < 10%. Por
sua vez, os finos podem contribuir com algumas propriedades a serem exploradas e
otimizadas casa a caso, como efeito nucleador de reações de hidratação de fases
cimentícias e na densificação da matriz por meio de empacotamento das partículas.
O ensaio de caracterização Blaine evidenciou que existem patamares bem
semelhantes de calcinação do material que resultou em menor alteração na área
específica, o que pode significar reatividades semelhantes.
Por outro lado, ao realizar a moagem apenas com o material calcinado, o
controle de área específica foi grande, atingindo uma granulometria adequada.

Ensaio BET

O ensaio de caracterização Blaine, também conhecido por permeabilidadade
ao ar Blaine por medir a obstrução que uma quantidade de amostra oferece à
passagem do ar, considera as partículas como esferóides (geratriz das secções de
poligonais fechadas). Assim, a alteração verificada nas partículas, supõe-se, está
relacionada a desmembramento de grandes empilhamentos de folhelhos, mas as
alterações que são próprias da amorfização interna da sílica e da alumina não
podem ser verificadas por esta técnica, pois não interferem de modo significativo na
passagem do ar.
Já o ensaio pela técnica BET considera a área superficial específica, e com a
inserção de uma quantidade de gás inerte entre as partículas, permite atingir as
rupturas das folhas argilosas e considerar também a área interna amorfa das
mesmas. A diferença entre os resultados obtidos pelas técnicas Blaine e BET foi da
ordem de 10 vezes superior para o BET (Tabela 5.11).
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Tabela 5.11 – Área superficial específica das amostras.

Resultados obtidos por
Blaine (cm²/g)
19.550
17.701
17.160
17.020
17.170
16.850
16.360
19.230

Amostra
in natura
Calcinada a 550°C
Calcinada a 600°C
Calcinada a 650°C
Calcinada a 700°C
Calcinada a 750°C
Calcinada a 800°C
Comercial

Resultados obtidos
por BET, (cm²/g)
166.200
161.100
175.000
161.800
165.200
171.100
170.700
178.400

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico 5.21 – Comparação entre os resultados de área superficial específica por Blaine
(vermelho) e por BET (azul) nas amostras calcinadas.

Fonte – Elaborado pelo autor.

Analisando os resultados do gráfico 5.21 e elementos da literatura consultada,
podemos considerar r:
• As partículas in natura, moídas manualmente, devem apresentar com os
folhelhos fechados, portanto, formadas em grande parte por esferóides de
dimensões pequenas, mas com alevada área superfícial específica pelo
método Blaine e valor médio em relação às outras amostras analisadas por
BET.

115

• As duas técnicas mostram que o aquecimento a 550°C já proporciona
redução significativa na área superficial de partículas.
• A amostra calcinada a 600°C, quando analisado pela técnica Blaine, evidencia
a tendência das partículas estabilizarem seu formato esferoide teórico, porém,
a técnica BET indica que as mesmas partículas sofrem mudanças em sua
estrutura interna com a abertura de folhelhos com aumento das superfícies
expostas, e ganho de reatividade. Vale lembrar que as temperaturas acima de
600°C estão ligadas ao início da perda de pontes de

oxigênio e

desestruturação da camada de alumina pela mudança de coordenação do
alumínio.
• Na temperatura de 650°C a área superficial específ ica da amostra é reduzida
a 162.000cm²/g indicando possível reorganização da estrutura interna da
partícula e área superficial específica similar ao material calcinado a 550°C. A
tendência de aumento gradual de área superficial específica analisada pela
técnica BET entre 650°C e 750°C evidencia ganho con tinuo de área por
aumento de amorfos, mantendo o tamanho e formato esferóide das partículas.
• A temperatura de calcinação de 750°C deu origem a uma área superficial BET
ligeiramente maior (que em 700ºC) que a área superficial Blaine foi pouco
menor que na calcinação a 700°C, sugerindo ocorrênc ia de aglutinação de
partículas, porém com aumento do amorfismo.
• Considerando as linhas de tendência das duas técnicas, elas indicam redução
de área superficial a partir da amostra calcinada a 800°C, tanto da área externa
para os esferóides como a área interna dos mesmos.

Granulometria a laser

A granulometria a laser das amostras foi realizada a fim de favorecer o
entendimento do material comercial em relação aos materiais calcinados em
laboratório e verificação das transformações ocorridas nos materiais nas diversas
temperaturas. Os ensaios realizados no laboratório da GRACE Construction
Products do Brasil e os resultados estão apresentados no gráfico 5.22.
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Gráfico 5.22 – Curvas de granulometria a laser dos diversos materiais calcinados, in
natura e comercial. A linha vermelha vertical segmenta partículas
maiores e menores que #325 (45µm).

Fonte – Elaborado pelo autor.

A diferença de granulometria do material entre as amostras calcinadas e o
material comercial é bastante evidente: as amostras calcinadas possuem partículas
menores que as do material comercial; o material comercial exibe uma média de
partículas maiores que as amostras calcinadas em laboratório e moídas
manualmente.
Realizando uma análise gráfica com o programa CAD – Computer Aided
Design, onde é possível calcular rapidamente as áreas integrais das amostras
calcinadas, verificam-se duas populações de partículas bem destacadas com até
81% entre 2 µm e 60µm e até 27% entre 25µm e 250µm (Gráfico 5.23). Esta curva é
característica de um processo de moagem onde somente o não passante retorna
para ser cominuído, como ocorre em moinhos micronizadores mais modernos. Cabe
destacar que o fato do material ser passante numa dada peneira não significa que a
partícula passa nesta mesma peneira em todas as posições possíveis, mas em pelo
menos uma posição. Por este motivo, partículas maiores aparecem na análise.
A amostra in natura apresentou aproximadamente 16% de partículas com
diâmetro acima de 45µm e a amostra calcinada a 850°C em torno de 25%, um
aumento de 64% , após a moagem e calcinação.
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Gráfico 5.23 – Análise gráfica das curvas de granulometria à laser do material in
natura e da amostra de material calcinado na maior
temperatura exibindo duas populações distintas. A interseção
entre as populações de partículas ocorre em granulometria
aproximada de 45µm.

Fonte – Elaborado pelo autor.

Gráfico 5.24 – Análise gráfica das curvas de granulometria à laser do material in
natura e da amostra de material calcinado a 850°C sugere
aglutinação das partículas da população menor às partículas
da população maior durante a calcinação.

Fonte – Elaborado pelo autor.

Em uma análise preliminar, as partículas menores parecem ter se aglutinado
com outras partículas, principalmente às partículas da população maior, pois não
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houve aumento significativo na curva de frequência (Gráfico 5.24). O deslocamento
da curva na evolução de temperatura das calcinações corrobora esta possibilidade.

Gráfico 5.25 – Análise gráfica das curvas de granulometria à laser do material
comercial exibe duas populações em ordem inversa ao que
ocorreu com as amostras moídas manualmente gerando
quantidade menor de material mais fino.

72%

28%

Fonte – Elaborado pelo autor.

A amostra comercial (Gráfico 5.25) apresenta uma composição inversa ao
material moído manualmente com menor quantidade de material mais fino, porém as
partículas acima de 45µm são diferentes por apresentarem dimensões menores que
150µm. Já a quantidade de partículas acima de 45µm ficou em torno de 18%.
Observando pela técnica BET, confirma-se que o material comercial possui
maior área superficial específica, contradizendo a técnica Blaine. A diferença entre
as partículas acima de 45µm do material comercial e do material calcinado a 850°C
ficou em 28% a mais para este segundo material.
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Gráfico 5.26 – Curva acumulativa da análise de granulometria a laser das
amostras calcinadas e do material comercial.

Fonte – Elaborado pelo autor.

A curva acumulativa da análise de granulometria a laser (Gráfico 5.26) mostra o
deslocamento entre o material in natura e o material calcinado a 850°C e a diferença
entre estes e o material comercial.

5.1.5 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO GRAU ANALÍTICO E CIMENTO G

Foi utilizado o hidróxido de cálcio [Ca(OH)2] grau analítico da marca Synth, lote:
162669 fabricado em 03/01/2013 em ensaios IAP, Chapelle e calorimetria de
condução isotérmica.
Abaixo seguem os dados de composição deste produto químico (Tabela 5.12).
Tabela 5.12 – Parâmetros de composição do hidróxido de cálcio – dados do fabricante.
Especificações
Ca(OH)2
Carbonato
Cloretos
Compostos sulfurosos
Ferro
Insolúveis em HCl
Magnésio e sais alcalinos (como SO42-)
Metais pesados (como Pb)
Fonte – Elaborado pelo autor.

Teor, em %
95
3
0,03
0,1
0,05
0,03
1,0
0,003
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O reagente foi analisado por TG/DTG (Gráfico 5.27) e por calorimetria de
condução isotérmica (Gráficos 5.28 e 5.29). Por meio da análise térmica foi possível
verificar que o reagente é constituído predominantemente por Ca(OH)2 com típica
curva de termodecomposição em torno de 491°C.
Por meio da curva de calorimetria de condução isotérmica verifica-se que o
reagente grau analítico não libera calor ao ser suspenso em água, portanto, pode-se
descartar a presença de CaO. Caso presente, teria gerado calor pela reação
exotérmica de hidratação.

Gráfico 5.27 – Curvas TG e DTG do Ca(OH)2.

Fonte – Elaborado pelo autor.

Calculando a quantidade de Ca(OH)2 da amostra de reagente tem-se: 22,52%
de perda em massa x 4,11 = 92,6% de Ca(OH)2.
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Gráfico 5.28 – Curva de fluxo de calor de Ca(OH)2. Ensaio executado a
55°C.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Gráfico 5.29 – Curva de calor acumulado de Ca(OH)2 . Ensaio executado a
55°C.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Foi utilizado cimento Portland classe G de fabricação da Holcim, (lote
1391171215 e batelada 405) utilizado neste trabalho para a composição do CP II Z e
do CP IV. Os dados da análise química do cimento G encontram-se na tabela 5.13:
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Tabela 5.13 – Análise química do Cimento G.

Determinações

Resultados, em %

Perda ao fogo (PF)

0,9

Anidrido silícico (SiO2)
Óxido de cálcio (CaO)
Óxido de magnésio (MgO)

21,0

Óxido férrico (Fe2O3)

5,1

Óxido de alumínio (Al2O3)

4,4

Anidrido súlfúrico (SO3)

2,1

Óxido de sódio (Na2O)

0,3

Óxido de potássio (K2O)

0,4

Equivalente alcalino (em Na2O)

0,5

Sulfeto ( S2-)
Óxido de cálcio livre (CaO)
Resíduo insolúvel (RI)

n.d.

Anidrido Carbônico (CO2)
n.d. = não detectado.
Fonte – Elaborado pelo autor.

0,6

63,7
2,5

1,1
0,3

A massa específica do cimento G foi mensurada pelo método Le Chatelier
obtendo-se o valor de 3,11 g/cm3 adotado nos cálculos do IAP – Índice de Atividade
Pozolânica com cimento e calorimetria de condução isotérmica.
A resistência à compressão aos 28 dias do cimento G foi 32,3 MPa. Este
ensaio foi executado como referência durante o ensaio de IAP com cimento,
segundo a NBR 5752 (2012).
Também foi realizado o ensaio de calor de hidratação com o cimento G durante
sete dias a 55°C para comparação com os ensaios emp regando-se pozolana-cal
que foram executados focando representar o ensaio de IAP. Nos gráficos 5.28 e 5.29
o período de molhamento de partículas é simultâneo à ambientação da amostra à
temperatura do calorímetro, numa curva ascendente que ocorre até 39 minutos e,
segundo Bullard et al. (2010), o fenômeno está associado à separação das unidades
moleculares da superfície do sólido em contato com a água. Entre 39 minutos e uma
(01) hora ocorreu o período de indução com formação de uma camada metaestável
sobre as partículas, que atua como barreira para a dissolução do material (Thomas
et al, 2010).
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Na sequência, após a primeira hora, ocorre o início da aceleração até o pico
que ocorre às 5:24 horas. Este período é interpretado por Thomas et al. (2010) como
ocorrência de dissolução ou aumento de permeabilidade da camada que atua como
barreira sobre as partículas.

Gráfico 5.30 – Curva de fluxo de calor do cimento G. Ensaio executado a 55°C
com preparação anterior da amostra em estufa.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
Gráfico 5.31 – Curva de calor acumulado do cimento G. Ensaio executado a
55°C com preparação anterior da amostra em estufa.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
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O material de referência utilizado nos ensaios Chapelle é predominantemente
de origem caulinítica (Gráfico 5.32). O difratograma evidencia um grande halo de
amorfismo e dois picos, um relativo à presença de quartzo e outro à presença de
anatasio (TiO2). O ensaio BET evidenciou uma área de 227.450cm²/g.
Gráfico 5.32 – Difratograma do material de referência utilizado nos ensaios Chapelle.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

5.2 ENSAIOS COM CAL

Os ensaios com cal foram realizados com o intuito de verificar o desempenho
efetivo do material como pozolana e permitir avaliar ou inferir sobre os dados destes
ensaios, considerando-se a sua aplicabilidade. A seguir, são apresentados e
discutidos brevemente estes ensaios.
Foram executados os seguintes ensaios: Chapelle, calorimetria de condução
isotérmica e Índice de Atividade Pozolânica (IAP) com cal. O ensaio Chapelle
possibilita obter a reatividade diretamente do material por meio da quantificação do
teor de cálcio fixado pelo material.
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O calor de reação e/ou de hidratação com cal e cimento foi determinado por
calorimetria de condução isotérmica em misturas de material pozolânico com estes
ligantes. Os dados obtidos permitem avaliar indiretamente a reatividade do grupo de
materiais estudados.
O ensaio IAP permite avaliar indiretamente a reatividade do material pozolânico
medindo-se o desenvolvimento de resistência mecânica de argamassas especificas.

5.2.1 ENSAIO CHAPELLE

O ensaio Chapelle foi realizado nos materiais calcinados entre 500°C e 850°C
em mufla e nos materiais calcinados entre 600°C a 7 50°C em forno de médio porte.
Considerando-se que as calcinações foram executadas no mesmo material e
mantidas as mesmas condições de temperatura e tempo de residência, no material
calcinado na mufla foram executados ensaios Chapelle e o material calcinado no
forno de medio porte foi destinado aos ensaios de IAP com cal e com cimento.
Foi empregado um metacaulim comercial de elevada reatividade, comprovada
por meio de ensaios Chapelle, como material de referência em termos de
reatividade.
A NBR 15.985 (2010), publicada no Brasil contemporaneamente à norma
técnica francesa NF P 18.513 (2010) segue as diretrizes gerais de Raverdy et al
(1980), com diferença básica que estes dois textos normativos preconizam a
proporção pozolana:CaO (óxido de cálcio) 1:2 para a realização do ensaio, além de
expressar o resultado em miligrama de Ca(OH)2 fixado por grama do material. O
Laboratório de Materiais de Construção Civil do IPT há décadas realiza o ensaio
Chapelle com base na referida publicação, portanto, utilizando a proporção
pozolana:CaO (óxido de cálcio) 1:1, sendo o resultado expresso em miligrama de
CaO fixado por grama do material, dispondo de um grande acervo de dados de
materiais pozolânicos caracterizados. Então, para melhor compreender quais as
implicações desta mudança, foram realizados ensaios com os dois teores de CaO,
cujos dados são apresentados na Tabela 5.14 e no Gráfico 5.33.
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Tabela 5.14 – Resultados de ensaios Chapelle (poz-CaO 1:1 e 1:2), expressos em óxido
de cálcio (CaO) e em hidróxidos de cálcio [Ca(OH)2].
Resultados de ensaios Chapelle, em diferentes
condições de ensaio
Amostras, por
mg CaO/g
mg Ca(OH)2/g mg CaO/g mg Ca(OH)2/g
procedência
amostra
amostra
amostra
amostra
Proporção poz : CaO (1:1)
Proporção poz : CaO (1:2)
Comercial
in natura
Calcinada a 500ºC
Calcinada a 550ºC
Calcinada a 600ºC
Calcinada a 650ºC
Calcinada a 700ºC
Calcinada a 750°C
Calcinada a 800ºC
Calcinada a 850ºC
Referência
Fonte – Elaborado pelo autor.

640
306
526
588
607
609
623
618
604
640
855

845
404
694
776
801
804
822
816
797
845
1129

633
225
553
630
633
720
719
718
602
659
1007

836
297
730
832
836
951
949
948
795
870
1329

Gráfico 5.33 – Resultados do ensaio Chapelle realizados conforme Raverdy et
al. (1980) e a NBR 15.985 (2010).
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Os resultados obtidos ao se empregar a proporção pozolana:CaO 1:2, de
acordo com a NBR 15.895 (2010), no conjunto dos resultados, apresentaram um
comportamento mais acentuado de valores o que leva a supor que a fixação de
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cálcio pela pozolana foi favorecida dado a maior abundância de CaO disponível para
reagir com a pozolana e, por conseguinte, favoreceu atividade pozolânica das
amostras ensaiadas nesta condição (Gráfico 5.33).
É possível verificar que nos resultados de ensaio com proporção 1:2, por meio
de uma curva de tendências, a melhor amostra calcinada em laboratório apontaria
para a temperatura de 700°C. Por outro lado, as amo stras de 650°C, 700°C e 750°C
apresentaram valores semelhantes, o que elegeria para a amostra calcinada a
650°C como a mais viável economicamente.
Esta mesma tendência não aparece no teor 1:1 que praticamente iguala o valor
de fixação de CaO em materiais calcinados entre 600°C e 800°C e também iguala a
fixação CaO no material comercial a quando calcinado a 850°C.
Cabe observar que o material de referência exibe reatividade significantemente
superior em relação às demais amostras para ambas as proporções pozolana:cal,
ou seja, 1:1 e 1:2 o que denota que há material de mercado de mesma natureza
com desempenho potencialmente superior.
Considerando-se que o ensaio de Índice de Atividade Pozolânica é realizado
com uma proporção da ordem de 1:0,5 (pozolana:Ca(OH)2), em volume, foram
executados ensaios Chapelle nos mesmos materiais calcinados em forno de médio
porte destinados a ensaios de IAP (Tabela 5.15). Esta medida visou explorar a
condição de ensaio, quanto ao nível de CaO disponível para a reação pozolânica
que desenvolve resistência mecânica à compressão em corpos de prova cilíndricos
5x10cm mantidos em cura úmida a 55ºC por 7 dias.
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Tabela 5.15 – Resultado dos ensaios Chapelle poz-CaO 1:0,38 expressos em óxidos de
cálcio CaO e em hidróxido de cálcio [Ca(OH)2].
Resultados de ensaios Chapelle
executados na proporção poz : CaO
Amostra, por procedência
(1:0,38)
mg CaO/g amostra mg Ca(OH)2/g amostra
Comercial
in natura
Calcinada a 500ºC
Calcinada a 550ºC
Calcinada a 600ºC
Calcinada a 650ºC
Calcinada a 700ºC
Calcinada a 750°C
Calcinada a 800ºC
Calcinada a 850ºC
Referência
Fonte – Elaborado pelo autor.

443
314
444
444
438
442
440
438
438
442
438

585
415
587
586
578
583
581
578
579
584
578

Observa-se que a amostra de referência, o mesmo utilizado nos ensaios de
Chapelle anteriores, não se diferenciou das amostras calcinadas nas diversas
temperaturas e do material comercial. Todas as amostras de metacaulim atingiram o
mesmo patamar de reatividade. Como foi demonstrada nos ensaios anteriores, essa
igualdade de valores é irreal, o que pode significar a insuficiência do reagente
Ca(OH)2 no ensaio, igualando a reatividade de

todas as amostras. Este

comportamento, quando visualizado no conjunto dos demais resultados de ensaio
Chapelle (Gráfico 5.34) leva a crer que a proporção pozolana:CaO (1:0,38) é
insuficiente para ensaiar pozolanas de elevada reatividade, exemplo da pozolana
empregada como referência

por insuficiência do reagente Ca(OH)2 no ensaio,

subestimando-se a atividade pozolânica desses materiais.
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Gráfico 5.34 – Comparação de resultados de ensaio Chapelle executados com três
diferentes proporções Poz : CaO, por amostra.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Recentemente, Cincotto, Chotoli e Quarcioni (2014, no prelo) descrevem a
comparação entre resultados do ensaio Chapelle executados conforme Raverdy et
al. (1980) e conforme a NBR 15.895 (2010), no Laboratório de Materiais de
Construção Civil do IPT, ao longo de décadas. Verifica-se que os ensaios realizados
conforme a NBR 15.985 (2010) apresentam valores sistematicamente maiores
daqueles realizados conforme Raverdy et al. (1980) e ainda mais pronunciados
quando mais reativo são os materiais ensaiados. Os resultados obtidos neste
trabalho, ao se empregar argila calcinada, estão coerentes com a publicação
referida.

5.2.2 ÍNDICE DE ATIVIDADE POZOLÂNICA COM CAL

O ensaio de índice de atividade pozolânica com cal (ou hidróxido de cálcio grau
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analítico, empregado neste estudo) foi realizado de acordo com a NBR 5751 (2012),
determinando-se a resistência mecânica à compressão axial em corpos de prova
cilíndricos 05x10cm mantidos previamente em cura úmida durante 24h e as 144h
posteriores mantidos à 55ºC±2ºC.
A proporção pozolana-hidróxido de cálcio é calculada para cada amostra
ensaiada tomando-se como referência a proporção 1:0,5, em volume, porém
expressando-se em massas, por meio da respectiva massa específica, de forma a
se pesar os materiais a serem empregados. Portanto, dependendo da massa
específica do material pozolânico, esta relação pode ser menor que 1:0,5 em massa.
Na composição da argamassa para moldagem dos corpos de prova consta a
mistura de quatro constituintes:

- Hidróxido de cálcio
- Areia normal
- Material pozolânico

104g;
234g (composto por 25% de uma das
quatro frações);
mpoz = 2 ×

Onde m = massa de material pozolânico e

poz

poz
× 104, em gramas (g)
cal

corresponde à razão entre a

cal

massa específica da pozolana dividida pela massa específica do hidróxido de cálcio
(ou cal).
A água de mistura: quantidade adequada para propiciar uma consistência de
225 ±5mm no ensaio de abatimento. Assim, quanto mais fino for o material, maior
será a quantidade de água necessária para atingir consistência estabelecida pela
NBR 5751 (2012).
Sendo a cura acelerada pela temperatura elevada, é esperado que o hidróxido
de cálcio seja fixado pela pozolana na totalidade do seu potencial de reação, ao final
dos sete 7 dias de cura.
Os resultados dos ensaios realizados de resistência à compressão axial são
apresentados no Gráfico 5.35.
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Gráfico 5.35 – Resultados de índice de atividade pozolânica (IAP).
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Todas as amostras calcinadas em laboratório apresentaram desempenho
semelhante no ensaio de IAP. Portanto, a diferença de resistência mecânica entre
os materiais não foi suficiente para diferenciar a reatividade do grupo, tratando-se
de uma limitação deste método de ensaio, uma vez que, por DRX e Chapelle foi
possível evidenciar um patamar de reatividade superior

para os materiais

calcinados entre 650°C e 750°C, inclusive o materia l comercial. A resistência
mecânica do material comercial foi 7% superior aos demais materiais calcinados, é
coerente com a sua área superficial específica maior e melhor distribuição de
partículas.
O desvio relativo médio (DRM) entre os corpos de prova das amostras foi
menor que 6%, portanto, validando os ensaios pela norma NBR 5751 (2012).
A adição de água ocorreu de modo que a medida de consistência atingisse os
limites estabelecidos pela NBR 7215 (1996).
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Tabela 5.16 – Quantidades de materiais para Índice de Atividade Pozolânica com cal NBR
5751 (2012).
Quantidades de materiais utilizados na moldagem (g)
Amostra
Material

Ca(OH)2

Água

in natura
255
104
375
Comercial
251
104
325
Calc. a 600°C
251
104
320
Calc. a 650°C
251
104
320
Calc. a 700°C
251
104
318
Calc. a 750°C
251
104
317
(1) Limites de consistência de acordo com a NBR 7215 (1996).
Fonte – Elaborado pelo autor.

Areia

Limite de
consistência(1)

936
936
936
936
936
936

220
224
229
230
229
230

Na tabela 5.16 é possível verificar que a proporção entre pozolana:hidróxido de
cálcio para este material é de 1:0,416 (ou 1:0,32 poz:CaO) por causa da correção do
volume pela massa.

5.2.3 CALOR DE REAÇÃO DA POZOLANA COM CAL

Este ensaio foi aplicado para diferentes proporções pozolana : cal e diferentes
temperaturas visando simular e obter dados de reações pozolânicas que ocorrem
nas condições de alguns ensaios com cal e assim favorecer a interpretação da
reatividade do material. Foram assim estabelecidos os seguintes ensaios:
1- Proporção 1:1,5 pozolana:CaO, temperatura de 25°C e durante 7 dias.
Condição ambiente de ensaio.
2- Proporção 1:1,5 pozolana:CaO, temperatura de 55°C e durante 7 dias.
Condição de reação acelerada, por exemplo, na produção de artefatos
de cimentos pré-fabricados com cura térmica ou simulando-se as idades
avançadas.
3- Proporção 1:0,32 pozolana:CaO, temperatura de 55°C e durante 7 dias.
Condição que simula o ensaio IAP, com emprego do mesmo material
calcinado utilizado para o ensaio IAP.
4- Proporção 1:1 pozolana:CaO, temperatura de 55°C e durante 7 dias.
Condição que segue as diretrizes gerais do ensaio Chapelle de acordo
com Raverdy et. al. ( 1980).
5- Proporção 1:2 pozolana:CaO, temperatura de 55°C e durante 7 dias.
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Condição que segue as diretrizes gerais do ensaio Chapelle de acordo
com a NBR 15.895 (2010).

Todos os ensaios de calor de reação foram expressos em relação à massa de
pozolana utilizada.
A tabela 5.17 apresenta as proporções poz:CaO empregadas nos ensaios de
calor de reação.
Tabela 5.17 – Proporção dos materiais utilizados na composição das pastas, em massa.
Amostras
Água/sólido
Caulim
Ca(OH)2
Água
1:0,32
Poz:CaO (55°C)
1:1,5
Poz:CaO (25°C)
1:1,5
Poz:CaO (55°C)
1:1
Poz:CaO (55°C)
1:2
Poz:CaO (55°C)

1,1

1

0,416

1,6

1,1

1

2,0

3,3

1,1

1

2,0

3,3

1,1

1

1,32

2,6

1,1

1

2,64

4,0

Fonte – Elaborado pelo autor.

A literatura consultada sobre calor de reação de pozolanas com hidróxido de
cálcio é escassa e atém-se a análise de reatividade em temperatura ambiente, entre
20°C a 25°C.
Para as misturas pozolana-cal para os ensaios de calorimetria, estudou-se a
melhor relação água/material sólido para se obter uma pasta de consistência tal de
modo a viabilizar a transferência por meio de funil para o frasco de ensaio de forma
rápida e na quantidade adequada.
Nos primeiros ensaios as amostras foram inseridas no equipamento à
temperatura ambiente e a ambientação ou estabilização da temperatura ocorreu nos
primeiros 40 minutos. Os gráficos de calor acumulado foram tratados, tornando os
resultados positivos. Os dados de ensaios assim obtidos serão correlacionados com
os resultados das outras técnicas, haja vista que a quantificação do calor de reação
pozolânica não está claramente abordada na literatura para sistemas pozolana-cal.
Assim, as correlações e considerações apresentadas, a seguir, têm um caráter
parcial e restritivo.
Para os ensaios pozolana-CaO 1:1 e 1:2 utilizou-se uma estufa onde todos os
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materiais pesados e mantidos separadamente foram ambientados à temperatura de
55°C, enquanto o próprio calorímetro foi programado para esta temperatura de
ensaio. Após este período, cada componente da pasta foi inserido, rápida e
totalmente, no respectivo frasco de ensaio e misturado por agitação manual, em
seguida, foi hermeticamente fechado.
As curvas originais de fluxo de calor e de calor acumulado estão apresentadas
no apêndice C.

Resultados de ensaios com pozolana:CaO 1:1,5 a 25°C

Neste primeiro ensaio foram empregadas cinco amostras calcinadas nas
temperaturas de 500°C, 600°C, 650°C, 700°C e 750°C,

além do material comercial e

do material in natura (Gráficos 5.36 e 5.37). A amostra in natura também foi
caracterizada, em especial, por dois motivos: além de uma referência neste estudo,
o ensaio Chapelle apresentou alguma reatividade, mesmo sem tratamento térmico.
A reatividade da amostra calcinada a 500°C e da amo stra comercial
diferenciou-se significativamente das demais amostras, pois gerou mais calor
acumulado (Gráficos 5.37).
Os fenômenos envolvidos na hidratação do cimento podem nortear, em linhas
gerais, o entendimento do comportamento ou do perfil do ensaio de calorimetria em
pastas de pozolana-Ca(OH)2,
Para Bullard et al. (2010) nos primeiros contatos da água com o cimento,
forma-se uma camada metaestável que atua como barreira para a dissolução da
partícula de cimento, com consequente desaceleração da reação no período de
indução. Com o avançar do tempo esta camada se torna mais permeável ou se
dissolve, acelerando a hidratação que se propaga para o interior da partícula
(THOMAS et al. 2010). Para LOTHEMBACH et al. (2008) o aumento da área
superficial específica tem influência no efeito de nucleação e incremento na
hidratação do cimento, observada por calorimetria de condução.
O efeito filer foi discutido por Quarcioni (2008) ao estudar o efeito de partículas
de filer carbonático em sistemas envolvendo cimento CP II E e cal hidratada. Este
efeito físico consiste na atuação de pontos ou centros de nucleação heterogêna para
precipitação de fases hidratadas do cimento dado a presença da fração insolúvel de
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portlandita no meio saturado, de partículas de filer carbonático com finura inferior à
do cimento e de grãos de escória do cimento. A fração insolúvel do hidróxido de
cálcio - originário da cal, atua como centro de nucleação da fase C-S-H. O autor
indica que há um teor ótimo de filer a ser considerado para favorecer a hidratação do
cimento.
Os dados experimentais evidenciaram também efeitos químicos da presença
da cal, que proporcionou abundante incoprporação de íons cálcio e hidroxila no meio
aquoso (QUARCIONI, 2008).
No ensaio de calorimetria do presente estudo pode-se inferir a ocorrência do
efeito filler devido à pozolana que permanece parcialmente insolúvel no meio aquoso
e a presença abundante de íons cálcio e hidroxila. É possível também que o
hidróxido de cálcio insolúvel proveniente da cal, atue como nucleador da fase C-S-H.
Considerando-se que a área superficial específica tanto da amostra comercial
como da amostra calcinada a 500°C é maior que das d emais amostras calcinadas
ensaiadas, é provável que, nestes casos, houve o aumento de nucleação.
O detalhamento do mecanisco da reação pozolana-cal requer um estudo
complementar, que não é objeto deste trabalho, e deve considerar a especificidade
da argila calcinada como pozolana.
Gráfico 5.36 – Curva de fluxo de calor das diversas amostras ensaiadas na temperatura
de 25°C com proporção de 1:1,5 pozolana-CaO.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico 5.37 – Curva de calor acumulado das diversas amostras ensaiadas na
temperatura de 25°C com proporção de 1:1,5 pozolana -CaO.

Calor acumulado (J/g)

2800

500ºC

600ºC

2400

650ºC

700ºC

2000

750ºC

Comercial

In natura

1600
1200
800
400
0
0

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144

156

168

Tempo (horas)

Fonte – Elaborado pelo autor.

Resultados de ensaios com proporção pozolana:CaO 1:1,5 a 55°C

Os dados obtidos nos ensaios de calor de reação estão apresentados nos
Gráficos 5.38, 5.39, 5.40 e 5.41. Nesta família de ensaios, o material calcinado a
700°C teve diferenciação com uma curva de calor acu mulado que denota acelerada
reatividade até um período de queda a partir da 66ª hora de ensaio. Este fenômeno
diferencia-se na amostra calcinada a 700°C quando c omparados aos dados de
Chapelle, DRX e TG que indicam elevado desempenho em termos de reatividade.
O período inicial de reação que envolve a molhagem das partículas ocorreu
simultaneamente com o aumento da temperatura do sistema, pois as amostras
foram inseridas no calorímetro a temperatura aproximada de 24°C e aquecidas no
equipamento até

55°C, temperatura esta fixada para o ensaio. Desta maneira,

efeito da molhagem das partículas foi subestimando diante do intenso aquecimento
da amostra, que ocorreu em um tempo máximo de uma (01) hora (Gráficos 5.38 e
5.39). O período de indução praticamente não ocorreu, pois a abundante presença
de cal conferiu imediata saturação de íons cálcio em solução e favoreceu o início
rápido do período de aceleração, envolvendo a formação de fases hidratadas. O
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pico de fluxo de calor ocorreu por volta de oito (08) horas de ensaio em todas as
amostras, com o fim do período de aceleração.
Gráfico 5.38 – Curva de fluxo de calor das diversas amostras ensaiadas a 55ºC com
proporção 1:1,5 pozolana-CaO.

6
5

In natura

comercial

500°C

600°C

650°C

700°C

750°C
Fluxo de calor (W/kg)

4
3
2
1
0
0

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144

156

-1
-2
-3

Tempo (horas)

Fonte – Elaborado pelo autor.
Gráfico 5.39 – Curva de calor acumulado das diversas amostras ensaiadas na
temperatura de 55°C com proporção 1:1,5 pozolana-Ca O.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico 5.40 – Detalhe do fluxo de calor das diversas amostras ensaiadas na temperatura
de 55°C com proporção 1:1,5 pozolana-CaO.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
Gráfico 5.41 – Detalhe da curva de calor acumulado das diversas amostras ensaiadas na
temperatura de 55°C com proporção 1:1,5 pozolana-Ca O.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
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A amostra in natura apresentou calor acumulado negativo por ter recebido calor
do calorímetro na primeira de ensaio e não ter apresentado reatividade significativa.
Resultados de ensaios com proporção pozolana:CaO 1:0,32 a 55°C

Nesta terceira rodada de ensaios pozolana-Ca(OH)2 foi com o teor de 1:0,42,
correspondendo ao ensaio de IAP com cal. Neste ensaio foram utilizadas parte das
mesmas amostras calcinadas na segunda fase, iguais às utilizadas no IAP.
É possível observar que os materiais apontados como mais reativos nos
ensaios de caracterização DRX e Chapelle e também os ensaios de índice de
atividade pozolânica com cal (600°C, 650°C e comerc ial) geraram praticamente o
mesmo nível de calor de reação, ou seja: 278,22 J/g, 285,07 J/g e 273,99J/g
respectivamente (Gráficos 5.42, 5.43, 5.44 e 5.45). Na amostra calcinada a 700°C
constatou-se menor calor de reação que as outras amostras de mesmo potencial
reativo.
Outros comportamentos de destaque são:

-

A molhagem das partículas está no intervalo da primeira hora.

- Todas as amostras apresentaram um evento térmico ocorrido entre 3:00 horas
e 5:30 horas conforme as curvas de fluxo de calor (Gráfico 5.37)
desconhecido. A amostra de material comercial evidenciou menor influência
deste evento desconhecido que as outras amostras analisadas. Há uma certa
semelhança

na ocorrência deste

evento com curvas do ensaio de

calorimetria a 25°C que, no caso, pode estar associ ada à formação de
compostos de alumínio como hidrogranadas, gelenita eC4AH13 (CABRERA e
ROJAS, 2001; FRIAS, ROJAS e CABRERA, 2000).
- Em todas as amostras houve redução significativa na geração de calor,
portanto, na reatividade destes materiais, entre 113:00 horas e 138:00 horas,
conforme as respectivas curvas de calor acumulado (Gráfico 5.43).
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Gráfico 5.42 – Curva do fluxo de calor das diversas amostras ensaiadas a 55°C com
proporção 1:0,32 pozolana-CaO.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Gráfico 5.43 – Curva do calor das diversas amostras ensaiadas a 55°C com proporção de
1:0,32 pozolana-CaO.
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As amostras foram inseridas no calorímetro na temperatura ambiente,
ocorrendo a ambientação nos primeiros 40 minutos. O gráfico de calor acumulado
também foi tratado de modo a apresentar os valores positivos.

Fluxo de calor (W/kg)

Gráfico 5.44 – Detalhe do fluxo de calor das diversas amostras ensaiadas na
temperatura de 55°C com proporção 1:0,32 pozolana-C aO.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Calor acumulado (J/g)

Gráfico 5.45 – Detalhe do calor acumulado das diversas amostras ensaiadas na
temperatura de 55°C com proporção 1:0,32 pozolana-C aO.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
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É possível que a falta de Ca(OH)2 necessário para reagir completamente com o
montante de “pozolana” disponível no meio tenha propiciado a formação de fases
metaestáveis. A análise destes sistemas, que envolve a cinética dessas reações
químicas, é complexa e demanda um estudo mais aprofundado e específico, que
não cabe neste trabalho.

Resultados de ensaios com proporção pozolana:CaO 1:1 a 55°C

Nesta série de ensaios foi possível otimizar a etapa de ambientação dos
materiais, especialmente aquecendo-se previamente todos os materiais em estufa
em torno de 65ºC e, em seguida, manipulando-os rapidamente durante cerca de três
minutos até iniciar o ensaio. Esta prática permitiu obter um comportamento inicial
dos ensaios diferenciado das etapas anteriores em relação à inserção das pastas no
calorímetro, ou seja, sem a ambientação das amostras.
Verificou-se que os picos de fluxo de calor foram mais intensos e o calor
acumulado foi maior do que no ensaio com proporção 1:1,5 pozolana-CaO. O
material comercial, porém, demonstrou comportamento diferenciado exibindo uma
curva de fluxo de calor com um patamar entre 30 minutos e 1:30 horas com queda
acentuada até aproximadamente 4:30 horas, diferente de todas as amostras
calcinadas em laboratório e o calor acumulado ficou abaixo da maioria das amostras
calcinadas em laboratório (Gráficos 5.46, 5.47. 5.48 e 5.49). Portanto, no material
comercial a fase de molhamento de partículas e indução não ficou evidente.
Entre 2:00 horas e 11:00 horas, aproximadamente, as amostras calcinadas em
laboratório evidenciaram maior fluxo de calor, superiores ao material comercial.
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Gráfico 5.46 – Curvas do fluxo de calor das diversas amostras ensaiadas a 55°C com
proporção de 1:1 pozolana-CaO.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
Gráfico 5.47 – Curvas do calor acumulado das diversas amostras ensaiadas a 55°C com
proporção de 1:1 pozolana-CaO.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico 5.48 – Detalhe das curvas do fluxo de calor das diversas amostras ensaiadas a
55°C com proporção de 1:1 pozolana-CaO.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Gráfico 5.49 – Detalhe das curvas do calor acumulado das diversas amostras ensaiadas a
55°C com proporção de 1:1 pozolana-CaO.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
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Resultados de ensaios com proporção pozolana:CaO 1:2 a 55°C

Os ensaios em pasta na proporção pozolana:CaO 1:2 foram realizados com a
ambientação de temperaturas e resultou em fluxos de calor mais intensos e calor
acumulado maior do que na proporção pozolana:CaO 1:1. Este fenômeno evidencia
que a maior quantidade de cálcio disponível no sistema favoreceu a reação com as
pozolanas (Gráficos 5.50, 5.51, 5.52 e 5.53).
O comportamento do material comercial também foi diferenciado, como
ocorreu no ensaio realizado na proporção pozolana:CaO 1:1, em que o calor
acumulado foi o menor que as demais amostras ensaiadas. Já o fluxo de calor
apresenta uma pequena fase de molhamento e indução, porém diferenciada com
menos calor liberado que as amostras calcinadas em laboratório. Entre 1:00 hora e
4:00 horas, aproximadamente, ocorre a fase de maior fluxo de calor da amostra,
mas em desaceleração da reação.
Novamente entre 2:00 horas e 11:00 horas, as amostras calcinadas em
laboratório evidenciaram maior fluxo de calor que o material comercial, o que gerou
maior calor acumulado final.
Gráfico 5.50 – Curva de calor acumulado das diversas amostras ensaiadas a 55°C com
proporção de 1:2 pozolana-CaO.
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Gráfico 5.51 – Curva de calor acumulado das diversas amostras ensaiadas a 55°C com
proporção de 1:2 pozolana-CaO.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Gráfico 5.52 – Detalhe da curva de fluxo de calor das diversas amostras ensaiadas a
55°C com proporção de 1:2 pozolana-CaO.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico 5.53 – Detalhe da curva de calor acumulado das diversas amostras ensaiadas a
55°C com proporção de 1:2 pozolana-CaO.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Discussão dos eventos identificados nas curvas calorimétricas

No intuito de interpretar e aprofundar o conhecimento sobre os eventos
térmicos verificados na reação pozolânica, empreendeu-se uma busca bibliográfica
sobre o assunto. A seguir, são relatadas algumas considerações acerca dessa
questão.
Algumas formulações foram propostas por Murat (1983) para a reação
pozolânica, ou seja:
1) AS24 + 6CH + 9H = C4 AH13 (aluminato tetracálcio hidratado) + 2C-S-H
2) AS2 + 5CH + 3H = C3AH6 (aluminato tricálcico hidratado) + 2C-S-H
3) AS2 + 3CH + 6H = C2ASH8 (gelenita hidratada ou silicoaluminato dicálcico
hidratado) + C-S-H

Verifica-se que a abundância de hidróxido de cálcio no meio favorece a
formação de aluminatos de cálcio hidratados mais ricos em cálcio, como indicado na

4

AS2 é uma forma simplificada de representar o metacaulim que considera os elementos constituintes
aluminatos e silicatos.
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equação 1 em relação à equação 2. Igualmente, com a escassez crescente de
hidróxido de cálcio no meio ocorre formação de gelenita hidratada e menos fase CS-H, de acordo com a equação 3 em relação às equações 2 e 1, sequencialmente.
Gráfico 5.54 – Formação de produtos de reação pozolânica com metacaulim ao
longo do tempo, calculados por TG.

Fonte – Cabrera e Rojas (2001)

O gráfico 5.54 evidencia a formação de produtos da reação pozolânica do
metacaulim ao longo do tempo com destaque para a hidrogranada que continua
aumentando com o tempo, sem declínio no teor de C2ASH8 e C4AH13 (CABRERA e
ROJAS, 2001), em ensaios de atividade pozolânica executados a 60°C. Portanto,
mais complexo que o sistema proposto por Murat (1983), o sistema pozolana-cal
mostra a importância da formação de hidrogranadas em sistemas submetidos a alta
temperatura.
Nos primeiros estágios de hidratação, fases metaestáveis se transformam em
hidrogranadas devido ao baixo pH em misturas pobres em hidróxido de cálcio (DE
SILVA e GLASSER, 1993). Por outro lado, há a constatação de que a saturação de
hidróxido de cálcio transforma C2ASH8 em hidrogranada. Também acredita-se que a
formação de C4AH13 nas primeiras idades de hidratação é um fenômeno metaestável
vinculado à supersaturação aquosa da fase hidróxido de cálcio.
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Gráfico 5.55 – Ilustração gráfica das fases coexistentes, formadas a 55°C, a partir de
dados obtidos por microscopia eletrônica de varredura.

Fonte – de Silva e Glasser (1993).

A partir do gráfico 5.55 temos cinco aspectos principais da reação do
metacaulim (identificado pela fórmula simplificada AS2) com a cal, focando-se na
composição de produtos da reação pozolânica à temperatura de 55°C (DE SILVA e
GLASSER, 1993), a saber:
•

Composição A - símbolos quadrados - os vazios mostram as
composições em gel e os preenchidos mostram as composições de
hidrogranadas.

•

Composição

B

-

símbolos

triângulares

–

os

vazios

mostram
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composições

gel

e

os

preenchidos

mostram

composições

de

hidrogranadas.
•

Composição C - símbolos circulares – os vazios mostram as
composições gel e os preenchidos mostram misturas de hidrogranada e
gelenita hidratada.

•

Composição D – símbolos em forma de estrelas – os vazios mostram
composições gel e os preenchidos mostram composições de gelenitas
hidratadas.

•

Composição E – o grau de cristalinidade foi insuficiente para boa análise
da microestrutura.

Dados relatados por outros autores que tratam das reações de pozolanas ao
longo do tempo estão sumarizados na tabela 5.18:
Tabela 5.18 – Compostos identificados ao longo da reação pozolânica de acordo com a
literatura.
Referência
bibliográfica

Cabrera e Rojas
(2001), Frias, Rojas
e Cabrera (2000)

Período de
reação

Produtos de reação

A partir da
6ª hora

C-S-H

12ª a 21ª
hora
A partir da
8ª hora

Bai e Wild (2002)

18ª a 20ª
hora

Aluminato
de cálcio
hidratado
C4AH13

Gelenita
C2ASH8

Hidrogranada

C-S-H

C-S-H de baixa densidade
Aluminato de
cálcio hidratado
C4AH13

Gelenita
C2ASH8

C-S-H

Fonte – Elaborado pelo autor.

Porém, argilas cauliníticas de diferentes formações físico-geológicas podem
diferir em comportamento, modificando os tempos relativos a eventos observados na
tabela 5.17. Cabrera e Rojas (2001), por exemplo, utilizam metacaulim com 51,6%
de SiO2 e 41,3% de Al2O3, ou seja, alto teor de alumínio.
Quarcioni (2008) apresenta a curva esquemática de calor de hidratação de
cimento destacando quatro períodos de liberação de calor (Gráfico 5.56) e critérios
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para determinação de variáveis.
Gráfico 5.56 – Representação esquemática de calor de hidratação e
critérios para determinação de variáveis.

Fonte – Quarcioni (2008) adaptado de Betioli (2007).

Utilizando este raciocínio na curva de fluxo calor de pasta com proporção
pozolana:CaO 1:1,5 ensaiada a 25°C, podemos identif icar cinco períodos distintos
de reação nesta curva como apresentado no Gráfico 5.57:
Gráfico 5.57 – Curvas de fluxo de calor com exemplo de identificação de cinco períodos
distintos de reação. Ensaios realizados por calorimetria isotémica em
pasta, com proporção pozolana:CaO 1:1,5 a 25°C. As linhas em
vermelho são referências para identificação das deflexões nas curvas.
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Tabela 5.19- Ângulos identificados nas curvas de fluxo de calor de pastas com proporção
pozolana:CaO 1:1,5, ensaiadas a 25°C.
Ângulos na curva de fluxo de calor, por período
A
B
C
D
E
Amostras
-83
19
-1
22
-2
Comercial
-79
12
-2
12
n.d.
500°C
-78
3
-18
0
-1
600°C
-77
5
-18
0
-1
650°C
-75
5
-18
0
-1
700°C
-48
1
-6
0
<-1
750°C
n.d. = não determinado
Fonte – Elaborado pelo autor.

A Tabela 5.19 mostra os ângulos determinados nas várias temperaturas
analisadas. Essa determinação foi realizada pela medição do ângulo formado pela
curva em relação à linha horizontal do gráfico de fluxo de calor. Quanto maior o
ângulo, positivo ou negativo, maior a aceleração ou desaceleração, no respectivo
período de reação.
A ocorrência destes períodos foi, a seguir, localizada no tempo de ensaio para
cada amostra. No Apêndice C deste trabalho, encontram-se as tabelas utilizadas
para gerar os gráficos com os pontos de deflexão que serão apresentados a seguir.
No gráfico 5.58, estão relacionados os pontos de deflexão no tempo de cada
temperatura para as curvas de fluxo de calor.
Gráfico 5.58 – Identificação dos cinco pontos de deflexão distintos de reação das curvas de
fluxo de calor. Ensaios realizados por calorimetria isotémica em pasta, com
proporção pozolana:CaO 1:1,5 a 25°C.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
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Analisando o conjunto desses dados (Gráfico 5.58) podemos inferir algumas
ocorrências nas reações pozolânicas com os materiais ensaiados, como segue:
- O material comercial se destaca pela reatividade, com desenvolvimento
das reações em menor tempo que as demais amostras.
- Os períodos de ocorrência de aceleração e desaceleração podem ser
divididos nos seguintes horários: (A) entre 24 minutos e 6:08 horas; (B)
entre 5:00 horas e 32:20 horas; (C) entre 18:15 horas e 56:30 horas; (D)
entre 47:50 horas e 95:50 horas (exceção em 500°C q ue aparece no
início do período, mas não foi observada desaceleração neste período
de reação); (E) período mostra uma leve desaceleração.

Estes períodos de reação identificados e detalhados acima foram interpretados
à luz da literatura consultada, sendo resumidos na Tabela 5.20:
Tabela 5.20 – Fenômenos ou prováveis fases principais formadas por período de reação
identificados nas curvas de fluxo calor em pastas com proporção
pozolana:CaO 1:1,5 e ensaiadas a 25°C.
Fenômenos ou prováveis fases principais formadas por período de reação,
identificados nas curvas de fluxo de calor.
A
Calor de molhamento
das partículas

B

C

D

C-S-H

Aluminato de cálcio
hidratado [C4AH13],
Gelenita hidratada
[C2ASH8] e C-S-H

C-S-H

Fonte – Elaborado pelo autor.

Os dois primeiros períodos coincidem com os dados obtidos na literatura,
sendo intercalados por um pequeno período de indução. Já o terceiro período com
um perfil desconhecido, mas de início coincidente com o período descrito na
literatura (CABRERA E ROJAS, 2001; FRIAS, ROJAS E CABRERA, 2000) em que
ocorre formação de C4AH13, C2ASH8 e C-S-H, com estabilização de velocidade de
reação ou mesmo desaceleração. No período D é possível ocorrer geração
predominante de silicatos de cálcio hidratados.
Utilizando a mesma abordagem empregada no Gráfico 5.57 para a curva de
fluxo de calor da pasta com proporção pozolana:CaO 1:1,5 ensaiada a 55°C,
podemos identificar os períodos distintos de reação (Gráfico 5.59), como segue:

154

Gráfico 5.59 – Curvas de fluxo de calor com exemplo de identificação de seis períodos
distintos de reação. Ensaios realizados por calorimetria isotémica em pasta,
com proporção pozolana:CaO 1:1,5 ,a 55°C. As linha s em vermelho são
referências para identificação das deflexões nas curvas.

6
5

Fluxo de calor (W/kg)

comercial

650°C

4

D
3

C

2

E

A
1

F

B
0
0

12

24

36

-1

48

60

72

84

96

108

120

132

144

156

168

Tempo (horas)

Fonte – Elaborado pelo autor.
Tabela 5.21 - Ângulos de aceleração e desaceleração em períodos das curvas de calor de
reação 1:1,5 pozolana-hidróxido de cálcio a 55°C.
Ângulos na curva de fluxo de calor, por período
A
B
C
D
E
F
Amostras
-89
86
85
-71
-21
<-1
Comercial
-89
84
80
-62
-20
<-1
500°C
-87
85
85
-70
-25
<-1
600°C
-87
86
85
-70
-25
<-1
650°C
-87
86
85
-71
-24
<-1
700°C
5
-88
*
*
-75
-32
<-1
700°C rep.
-87
86
85
-70
-25
<-1
750°C
Fonte – Elaborado pelo autor.

A tabela 5.21 mostra que no ensaio a 55°C não se di ferencia a intensidade de
reatividade das amostras presumivelmente mais reativas, diferenciando-as pelos
5

O ensaio foi repetido para averiguar a reatividade da amostra e comprovar que houve algum evento
não identificado. Porém, devido a uma pequena oscilação na energia, um pico surgiu no fluxo de
calor na repetição do ensaio impedindo que fosse possível identificar a aceleração nos períodos B
e C.
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tempos de cada ocorrência dos fenômenos, sejam acelerações ou desacelerações
de reação.
Devido ao comportamento imprevisto da amostra calcinada a 700°C, resolveuse repetir o ensaio. Na repetição, o comportamento apresentou-se conforme
esperado em outras técnicas (Chapelle, DRX).
O Gráfico 5.60 mostra os pontos de deflexões nas curvas de fluxo de calor de
reação.
Gráfico 5.60 – Identificação de seis pontos de deflexão distintos de reação das curvas de
fluxo de calor. Ensaios realizados por calorimetria isotémica em pasta, com
proporção pozolana:CaO 1:1,5 ,a 55°C.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Associando os dados de literatura com os períodos encontrados, têm-se a
tabela 5.22.
Tabela 5.22 - Fenômenos ou prováveis fases principais formadas por período de reação
identificados nas curvas de fluxo calor em pastas com proporção
pozolana:CaO 1:1,5 e ensaiadas a 55°C.
Fenômenos ou prováveis fases principais formadas por período de reação,
identificados nas curvas de fluxo de calor
A

B

Calor de
Aceleração com
molhamento
formação de
(C4AH13,
das
C2ASH8 e CSH)
partículas
Fonte – Elaborado pelo autor.

C

D

E

F

Redução
na
aceleração

Desaceleração

Pré equilíbrio
(ombro)

Fim de
reação
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Os dados gerais indicam a importância de se executar os ensaios no
calorímetro isotérmico em temperatura elevada de 55ºC para um mesmo grupo de
materiais simultaneamente, sob-rígidas condições de controle de temperatura das
amostras, recipientes, reagentes e água. No caso estudado, as amostras passaram
por um período de aquecimento pelo próprio equipamento no início do ensaio de
modo a interferir na aferição e, provavelmente, no próprio comportamento das
amostras. Dessa forma, ao fazer o pré-aquecimento, também se evita oscilações no
sinal nos momentos iniciais do ensaio que impedem que os mesmos sejam
colocados num mesmo gráfico comparativo. Um fator limitante é o calorímetro do
IPT dispor de apenas 8 canais.
Supondo-se que o período de deflexão entre o molhamento das partículas (A) e
o início de aceleração (B) e o período de término de aceleração (D) sejam
correspondentes aos períodos análogos da respectiva curva a 25°C, pode-se
correlacionar estas ocorrências. Dessa forma, é possível inferir que nos períodos A,
B, C e parte do período D a 55°C estão inclusos fen ômenos ocorridos a 25°C,
condensando-se sete dias de ensaio (a 25°C) em meno s de 20 horas (a 55°C).
Após o ensaio de calorimetria isotérmica, as pastas endurecidas e confinadas
nos próprios frascos de ensaio e mantidas hermeticamente fechadas por dois
meses, foram caracterizados por DRX, para se identificar os compostos formados
(Foto 5.1 e Tabela 5.23).
Foto 5.1 – Pastas endurecidas após confinamento nos próprios frascos
de ensaio de calorimetria isotérmica. Pastas com proporção
pozolana:CaO 1:1,5 após ensaios realizados a 55°C.

Fonte – Elaborado pelo autor.
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As pastas endurecidas submetidas ao ensaio de calorimetria isotérmica com
proporção pozolana:CaO 1:1,5 foram secas em estufa a 60°C por 24 horas e moídas
manualmente em almofariz até passantes em peneira #200 mesh e destinados a
ensaio de DRX. A partir do comportamento desses materiais ao manuseio e da
dificuldade para a moagem, nota-se que as melhores resistências foram das
amostras calcinadas a 700°C (tanto a primeira como a repetição) e a Comercial.
Os resultados da caracterização por DRX estão apresentados na tabela 5.35 e
estão os difratogramas estão apresentados na íntegra no Apêndice A.
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Hidroandradita

caulinita

In natura

Katoita

Hidrogranada

monocarboaluminato
de cálcio hidratado

Quartzo

Aluminato de cálcio

Calcita

Silicato de cálcio

Muscovita

x

Gismondina*

x

Amostras

Portlandita

C-S-H

Tabela 5.23 – Fases mineralógicas identificadas por DRX nas pastas submetidas ao ensaio
de calorimetria isotérmica com proporção pozolana:CaO 1:1,5 e realizado a
55°C.

x
x

x

x
x

* presença provável.
Fonte – Elaborado pelo autor.

Pode-se verificar que a temperatura de calcinação tem influência na formação
dos produtos da reação pozolânica. A formação gismondina ficou restrita às
amostras cujas temperaturas de calcinação não ultrapassam 600°C (Tabela 5.24). A
hidrogranada6 só ocorreu no material in natura e no comercial, e a Katoita foi
detectada em todas as amostras calcinadas em laboratório menos na amostra de
repetição de 700°C. Alguns pesquisadores sugerem qu e a disponibilidade de
6

Hidrogranada grossular é um termo genérico para um grupo de minerais de mesma espécie onde
Ca3Al2(SiO4)3-X(OH)4x (Grossular para X=0, Hibschita para X=0,2<x<1,5 e Katoita para X=1,5<x<3)
(LARGER, ARMBRUSTER e FABER, 1987).
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silicatos livres parece determinar a presença de uma ou outra forma de hidrogranada
(LAGER, ARMBRUSTER e FABER, 1987).
Outros autores sugerem que as condições favoráveis de presença de alguns
compostos determina a ausência ou impossibilidade de outros, como ocorre com
C4AH13 e C3AH6 que varia em função da temperatura e da relaçao Al(OH)4- / OH- em
solução saturada de portlandita, bem como, a fase Katoita é destacada na literatura
pelo comportamento metaestável com respeito à hidrogranada grossular (BLANC et
al., 2010).
A presença de Katoita somente nas amostras homogeneamente calcinadas
deste estudo sugere que esta seja uma condição para sua formação. Ainda, cabe
considerar que a presença de caulinita na amostra comercial tal como presente na
amostra in natura indica que há material não calcinado no produto comercial. Esta
ocorrência pode ser explicada pelas características da queima industrial da argila
onde as pelotas de argila ao transitar no forno não são calcinadas completamente,
permanecendo cru o núcleo que é rico em caulinita, sendo a seguir homogeneizados
no processo com a porção maior rica em metacaulinita, que é predominante no
produto comercial.
Tabela 5.24 – Composição das fases identificadas por DRX nas pastas submetidas ao
ensaio de calorimetria isotérmica com proporção pozolana:CaO 1:1,5 e
realizado a 55°C.
Fases identificadas por DRX

Composição mineralógica

Portlandita

Ca(OH)2

Gismondina

Ca2(Si4Al4)O16·8H2O

Muscovita

K Al2 Si3AlO10(OH)2 (K0,82 Na0,18)(Fe0,03 Al 1,97)(Al Si3) O10 (OH)2

Calcita

CaCO3

Quartzo

SiO2

Hidrogranada

Ca3 Al2(O4D4)3*

Caulinita

Al2 Si2 O5 (OH)4

C-S-H

Ca1,5 SiO3 xH2O

Silicato dicálcio

Ca2 SiO4

Aluminato de cálcio

Ca2 Al2 O5

Monocarboaluminato de cálcio
hidratado

Ca4 Al2 CO9 11H2O

Katoita

Ca3 Al2(SiO4)3 – x(O4H4)x

Hidroandradita

Ca3 Fe2 Si1,15 O4,6 (OH)7,4

*D=H ou Si
Fonte – Elaborado pelo autor.
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Para os ensaios de calorimetria de condução em que foi possível ambientação
prévia de temperaturas, o comportamento das amostras foi diferenciado.
A partir das curvas de fluxo de calor do ensaio de calorimetria de condução
realizado a 55°C em pastas com proporção pozolana:C aO 1:1,5 como preconizado
no ensaio Chapelle conforme Raverdy et al (1980), determinou-se cinco períodos
conforme gráfico 5.61. Estes períodos exibem uma aceleração acentuada quando
comparado ao ensaio sem ambientação de temperatura na proporção pozolana:CaO
1:1,5.
Os pontos identificados relativos aos materiais calcinados nas diversas
temperaturas de estudo estão detalhados no Gráfico 5.62. O período “A” mostrou-se
rápido em todas as amostras ensaiadas, restrito há alguns minutos. O período “B”,
também foi de alguns minutos e é onde a maior inflexão na curva de fluxo de calor.
A partir do período “C” há a desaceleração mais intensa da reação. Nos períodos “D”
e “E” a reatividade tornou-se cada vez menor.
Gráfico 5.61- Curvas de fluxo de calor com exemplo de identificação de cinco
períodos distintos de reação. Ensaios realizados por calorimetria
isotémica em pasta, com proporção pozolana:CaO 1:1 a 55°C. As linhas
em vermelho são referências para identificação das deflexões nas curvas.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
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A proporção pozolana:CaO 1:1 a 55°C pode ser a mais indicada para
realização de ensaios de calor de reação por expor a reatividade dos materiais
calcinados de forma clara e distinta. Lembrando que, ao se tratar de ensaio em
pasta, o comportamento é diferenciado do ensaio em solução, como acontece no
ensaio Chapelle. Deste modo, o ensaio IAP com cal poderia ser modificado para
utilização da proporção de pozolana-CaO 1:1, corrigindo a falta de reagente
constatada nos ensaios Chapelle e calorimetria de condução isotermica.

Gráfico 5.62 - Identificação de cinco pontos de deflexão distintos de reação das curvas de
fluxo de calor. Ensaios realizados por calorimetria isotémica em pasta, com
proporção pozolana:CaO 1:1 a 55°C.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

A partir das curvas de fluxo de calor do ensaio de calorimetria de condução
realizado a 55°C em pastas com proporção pozolana:C aO 1:2 como preconizado no
ensaio Chapelle NBR 15.985 (2010), determinou-se cinco períodos, conforme
gráfico 5.62.
O ensaio de calorimetria de condução executado em pasta com a proporção
pozolana:CaO 1:2 demostrou maior intensidade do fluxo de calor que o ensaio
executado de acordo com as diretrizes de composição de Raverdy et al. (1980), o
que aponta a importância de se empregar a proporção pozolana:CaO 1:2 como
consta na norma. Os períodos são semelhantes ao ensaio anterior (Gráficos 5.63 e
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5.64).
Gráfico 5.63 - Curvas de fluxo de calor com exemplo de identificação de cinco períodos
distintos de reação. Ensaios realizados por calorimetria isotémica em
pasta, com proporção pozolana:CaO 1:2 a 55°C. As l inhas em vermelho
são referências para identificação das deflexões nas curvas.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
Gráfico 5.64 - Identificação de cinco períodos distintos de reação das curvas de fluxo de
calor. Ensaios realizados por calorimetria isotémica em pasta, com
proporção pozolana:CaO 1:2 a 55°C.
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O gráfico 5.64 também evidencia que a proporção pozolana-CaO 1:2, apesar
de favorecer, em geral, o aumento do fluxo de calor das amostras, também indicou
variabilidade na reatividade

nas amostras mais amorfas, ou seja, calcinadas a

600ºC, 650ºC, 700ºC e 750ºC. A elevada disponibilidade de Ca(OH)2 dá origem a um
efeito de diluição da pozolana na pasta pozolana-cal, podendo dificultar a
caracterização desse material por meio de resistência à compressão no ensaio IAP.
Gráfico 5.65- Comparativo da evolução de reatividade de cada amostra inseridas no
calorímetro à temperatura ambiente (proporções pozolana:CaO 1:0,32 e
1:1,5) e com ambientação de temperatura (proporções pozolana:CaO 1:1 e
1:2).
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Fonte – Elaborado pelo autor.

No gráfico 5.65, pode-se observar claramante que as amostras que chegaram
ao equilíbrio de 55°C após a inserção no calorímetr o, apresentaram comportamento
diferente daquelas que foram ambientadas a aproximadamente 55°C antes da
inserção no calorímetro. O pico de reatividade máxima da primeira hora não se
diferenciou entre as proporções pozolana:CaO 1:1 e 1:2, ocorrendo a maior
reatividade entre 6 e 24 horas, como observado no exemplo das amostras
calcinadas a 750°C, refletindo em maior calor acumu lado do ensaio.
Por maior reatividade que tenham apresentado com a ambientação da
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temperatura entre amostras e o calorímetro, constata-se também maior variabilidade
de comportamento no patamar de maior reatividade que o constatado por meio de
outras técnicas para as amostras calcinadas entre 600°C e 750°C.
Analisando todos os dados de ensaios de calor de reação do metacaulim
comercial, podemos destacar que o comportamento na proporção pozolana:CaO
1:0,32 é diferente das amostras calcinadas e o comportamento deste mesmo
material comercial nas proporções pozolana:CaO 1:1 e 1:2 denota uma reatividade
menos intensa, com menor geração de calor acumulado.
Refletindo mais amplamente sobre os resultados obtidos nos ensaios de
calorimetria de condução, pode-se imaginar o concreto produzido com cimento
pozolânico de metacaulim destinado à edificação de estruturas de concreto de
edifícios cujos materiais e fôrmas não são pré-aquecidos para favorecer a
velocidade das reações pozolânicas. Dessa forma, o sistema será aquecido apenas
em decorrência da hidratação do cimento ou também por influencia da temperatura
do micro ambiente circundante. Certamente a reatividade do metacaulim não terá
comportamento similar ao verificado no ensaio de calorimetria de condução em que
foram postas em condições ideais de reação. Porém, permanece o questionamento
sobre o quanto do real potencial pozolânico da metacaulim poderá ser desfrutado do
ponto de vista tecnológico. Há relatos de que a temperatura no concreto-massa
pode chegar acima de 65°C na hidratação, com fissur ação já na diferença de
gradiente entre a face do concreto e o interior de 25°C (KUPERMAN, 2012). É uma
questão complexa e importante que requer aprofundamento em pesquisas
posteriores.

5.3 ENSAIOS COM CIMENTO

Os ensaios realizados com o cimento G aproximaram as calcinações e o
material comercial de situações reais na utilização como adição em substituição ao
cimento. A temperatura de análise no calorímetro foi de 55°C como forma de
correspondência direta com os ensaios de IAP pozolana-cal. As concordâncias, as
limitações e as incoerências entre as técnicas e normas serão analisadas.
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5.3.1 ÍNDICE DE ATIVIDADE POZOLÂNICA COM CIMENTO

Em atenção à norma ABNT 5752 (2012), foi realizado o ensaio de
caracterização Blaine no cimento G utilizado neste estudo, obtendo-se o valor de
massa específica de 3,11g/cm³ pelo ensaio Le Chatelier .
A programação dos ensaios seguiu as diretrizes gerais da NBR 5752 (2012) e
optou-se por dois diferentes teores de pozolana em substituição ao cimento G.
Na tabela 5.25 estão apresentadas as proporções em massa empregadas nos
ensaios.
Tabela 5.25 – Proporções de materiais empregados nos ensaios de IAP com pozolanas e
cimento G.
Índice de atividade pozolânica com cimento G
Identificação da
mistura

Teor de
substituição do
cimento

Quantidade
de cimento

Material
substituinte

Quantidade de
pozolana

Referência

0%

312,0g

0,00

0,00

Semelhante a CP II Z

10%

280,8g

Semelhante a CP II Z

10%

280,8g

Semelhante a CP IV

35%

202,8g

Semelhante a CP IV

35%

202,8g

calcinado a
700°C
comercial
calcinado a
700°C
comercial

26,89g
26,89g
94,10g
94,10g.

Fonte – Elaborado pelo autor.

Os teores de materiais pozolânicos empregados em substituição ao cimento G
foram uma opção para se obter uma avaliação do desempenho desses materiais
quando empregados nos típicos cimentos com pozolana normalizados no País, ou
seja, utilizou-se 35% como previsto para o CP IV e 10% previsto para o CP II – Z,
isto é, um teor intermediário de substituição entre 6% a 14%, com especificado para
CP II Z. Optou-se também pelo cimento G por ser o cimento mais puro que
encontrado atualmente no mercado. Não foi utilizado o cimento CP II F, como
previsto na NBR 15894-2 (2010), para se evitar a sinergia do efeito nucleador do
filler calcário no sistema e da pozolana, que também é um fino agregado no meio,
configurando assim um sistema mais complexo para a análise de resultados.
O gráfico 5.66 mostra o ensaio exploratório realizado com amostras calcinadas
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a 700°C indicando pelos resultados de ensaio Chapel le, DRX e TG/DTG como
melhor reatividade, além do material comercial adaptando as relações areia, cimento
e pozolana para ensaios representando os cimentos CP II-Z e CP IV (Tabela 5.26).
Tabela 5.26 – Proporção de materiais empregados nos ensaios de IAP - Índice de Atividade
Pozolânica com cimento.
Quantidades de materiais utilizados na moldagem
Identificação da
mistura

Material
Cimento (g) pozolânico
(g)

Água
(mL)

Areia (g)

Índice de
consistência
(mm)

Cimento G

312

0

175

936

228

Comercial 35%

202,8

94,1

203

936

220

700°C 35%

202,8

94,1

203

936

225

Comercial 10%

280,8

26,9

185

936

222

700°C 10%

280,8

26,9

182

936

221

Fonte – Elaborado pelo autor.

A variação da água ocorreu pela necessidade de adequação do índice de
consistência para cada amostra de material calcinado, já que a área superficial
específica muda em cada caso e, consequentemente, a água para molhamento.
O índice de atividade pozolânica com cimento Portland é expresso conforme
equação a seguir:

Icom 10% =fcB10%/fcA x 100 => 32,00/32,30 x 100 = 99,07%
Icom 35% =fcB35%/fcA x 100 => 25,80/32,30 x 100 = 79,88%
I700°C 10% =fcB10%/fcA x 100 => 31,30/32,30 x 100 = 96,90%
I700°C 35% =fcB35%/fcA x 100 => 24,60/32,30 x 100 = 76,16%
Onde: I é o índice de atividade pozolânica em (%), fcB é a resistência mecânica
média de cimento composto aos 28 dias, em MPa, e fcA é a resistência mecânica
média do cimento puro aos 28 dias, em MPa.
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Gráfico 5.66 – Resultados dos ensaios de índice de atividade pozolanica com
cimento G.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Estas substituições evidenciam a atividade pozolânica do material junto ao
cimento G, porém, neste caso, uma substituição de 10%, em média, igualou o valor
de resistência do cimento puro aos 28 dias para o material comercial e apresentou
uma resistência média 3% menor quando usado o material calcinado a 700°C. Com
a substituição de 35% do cimento, ofereceu um incremento de resistência aos 28
dias da ordem de 23% utilizando o material comercial e 17% para o material
calcinado em laboratório. Este ensaio realizado de forma esperimental serviu para a
escolha da substituição em 10% do cimento G pelo material pozolânico para ensaios
de calorimetria de condução isotérmica, pois, aos 28 dias, apresentou um valor
semelhante ao cimento G puro.

5.3.2 CALORIMETRIA DE CONDUÇÃO ISOTÉRMICA DE PASTA DE CIMENTOPOZOLANA

O ensaio de calor de reação no sistema cimento-pozolana foi realizado para
avaliar o comportamento em termos de desenvolvimento de calor da mistura com a
adição das amostras calcinadas. As proporções cimento-pozolana refletem
dosagens usuais de mercado (cimento com adição em substituição de 10% por
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pozolana como na tabela 5.27). Nos ensaios realizados para estudo do cimento
composto, os resultados foram expressos em relação ao total de cimento +
pozolana.
Tabela 5.27 - Quantidades de materiais do ensaio de calorimetria de condução com
proporção de cimento:pozolana 90% : 10%.
Proporções de materiais utilizados na moldagem (g)
Amostra
90%/10%
Cim : Poz (55°C)

Água/sólido

Cimento G (g)

Caulim (g)

Água(g)

0,5

4,5

0,5

2,5

Fonte – Elaborado pelo autor.

As amostras não foram ambientadas previamente à inserção no calorímetro,
portanto, inicialmente o equipamento forneceu calor para que as pastas atingissem o
patamar de ensaio de 55°C.
O ensaio realizado 55°C por sete dias de modo a exp lorar a reatividade
potencial das pozolanas, ou seja, nas mesmas condições de ensaios anteriores de
calor de hidratação.
A primeira constatação é o efeito de nucleação atuando no sistema ao
promover um pico de fluxo de calor mais cedo que com o cimento puro e o aumento
de calor de hidratação com visível atuação entre 4:30 horas e 48:00 horas de
ensaio, quando as amostras calcinadas em laboratório apresentaram maior
reatividade que a referência (Gráficos 5.67 e 5.69).
A curva de fluxo de calor do material in natura evidencia a atuação nas
primeiras idades de hidratação das pastas acelerando a nucleação, porém, após o
pico principal de reatividade, não colabora para melhorar a reatividade do cimento, o
que ocorre em todas as outras amostras ensaiadas a partir de 4:30 horas.
Considerando o calor acumulado (Gráficos 5.68 e 5.70), verifica-se maior
liberação de calor em pastas com adição pozolânica do que sem a mesma. Esta
ocorrência confirma a informação da literatura que descreve a existência de caulins
de grande área específica e altamente reativos por suas características físicas e
mineralógicas, que, em adições de até 30%, geraram mais calor que a referência, ou
seja, o cimento sem adição de pozolana (OLIVEIRA, 2007; SOUZA, 2003;
AMBROISE, MAXIMILIEN e PERA, 1994; BAI e WILD, 2002; SABIR e WILD, 2001 e
ROJAS, FRIAS e RIVERA, 2000). Ainda não há explicação na literatura sobre as
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causas deste fenômeno.
Gráfico 5.67 – Curvas de fluxo de calor das diversas pastas de cimento-pozolana ensaiadas
a 55°C por 7 dias.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
Gráfico 5.68 – Curvas de calor acumulado das diversas pastas de cimento pozolana
ensaiadas a 55°C por 7 dias.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico 5.69 – Detalhe das curvas de fluxo de calor das diversas pastas de cimentopozolana ensaiadas a 55°C por 7 dias.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
Gráfico 5.70 – Detalhe das curvas de calor acumulado das diversas pastas de cimento
pozolana ensaiadas a 55°C por 7 dias.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Visando dirimir dúvidas quanto ao comportamento de reatividade quando os
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materiais são previamente ambientados à temperatura de ensaio para inserção no
calorímetro e quando este acondicionamento térmico não ocorre, foi realizado o
ensaio de calorimetria de condução a 55°C, de forma experimental, em pastas com
substituição de 10% do material do cimento G por material comercial e pela amostra
calcinada a 700°C, além da referência. Todas as amo stras, frascos, tampas e água
destinadas ao ensaio foram colocadas em estufa a 65°C, em seguida devidamente
misturados manualmente e inseridos no calorímetro com temperatura próxima a
55°C (Gráficos 5.71, 5.72, 5.73 e 5.74).
Gráfico 5.71 – Curvas de fluxo de calor de três pastas cimentícias ensaiadas a 55°C por 7
dias, cujos materiais foram previamente ambientados a aproximadamente
55ºC.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico 5.72 – Curvas de calor acumulado de três pastas ensaiadas a 55°C por 7 dias,
cujos materiais foram previamente ambientados a aproximadamente 55ºC.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Gráfico 5.73 – Detalhes das curvas de fluxo de calor de três pastas cimentícias ensaiadas a
55°C por 7 dias, cujos materiais foram previamente ambientados a
aproximadamente 55ºC.
14

12

Cimento G
10

Fluxo de calor (W/kg)

Cimento + Comercial
8

Cimento + 700°C

6

4

2

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15

-2

Tempo (horas)

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico 5.74 – Detalhes das curvas de calor acumulado de três pastas ensaiadas a 55°C
por 7 dias, cujos materiais foram previamente ambientados a
aproximadamente 55ºC.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Os dados obtidos confirmam a elevada reatividade dos materiais pozolânicos
estudados com o cimento G. Assim, embora a ambientação térmica prévia dos
materiais favoreça a similaridade dos resultados na primeira hora de ensaio entre
referênica e amostras, é possível verificar que as pozolanas utilizadas no estudo
promoveram um calor de hidratação do cimento composto superior ao cimento puro,
onde os resultados são expressos em Joule por grama de cimento (Tabela 5.28).

173

Tabela 5.28- Pontos de deflexão nas curvas de calor de hidratação do cimento G e das
misturas cimento G- pozolana.
Calor total
Horário
Materiais ensaiados
W/Kg
J/g
acumulado até
(hora:minuto)
168ª hora
1º grupo de ensaios
Cimento G

3:30

14,05

68,91

355,21

Cimento + 10% a.c. 500°C

3:00

13,42

60,07

378,78

Cimento + 10% a.c. 600°C

3:00

13,73

62,07

391,02

Cimento + 10% a.c. 650°C

3:00

13,81

62,83

390,59

Cimento + 10% a.c.700°C

3:00

13,76

62,43

391,56

Cimento + 10% a.c. 750°C

3:00

13,89

59,15

390,51

Cimento + 10% Comercial

3:00

13,82

65,39

396,43

Cimento G

5:24

10,80

83,31

349,46

Cimento + 10% a.c. 700°C

4:02

11,75

73,43

366,81

Cimento + 10% Comercial
a.c. = amostra calcinada
Fonte – Elaborado pelo autor.

3:58

10,59

70,32

372,43

2º Grupo de ensaios
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5.4 DISCUSSÕES GERAIS SOBRE OS RESULTADOS DE ENSAIOS

As

discussões

estão

apresentadas,

primeiramente,

por

técnica

de

caracterização, em tópicos denominados “Comentários” e, na sequência, em tópicos
sobre a “Correlação entre as técnicas utilizadas”. Esta abordagem visa dispor as
informações de forma didática e buscando pontualizar as questões mais relevantes.

5.4.1 COMENTÁRIOS: QUANTO AOS DADOS DE DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X
DAS AMOSTRAS

A técnica de DRX foi a primeira a ser utilizada na análise do material calcinado
nas diversas temperaturas por fornecer várias informações importantes para dar
prosseguimento na aplicação das outras técnicas de caracterização.

Presença de caulinita no material comercial

A presença de caulinita no material comercial esta ligada ao processo de
fabricação em que a matéria prima é conformada como pelotas antes de ser
calcinada no forno rotativo. A matéria prima naturalmente demanda energia para que
ocorram as transformações mineralógicas desejadas. Sendo assim, são importantes
o patamar de temperatura e o tempo de residência no forno, promovendo calor até o
núcleo das pelotas, onde a queima se dá de fora para dentro, como ilustra a Figura
5.1. A reatividade analisada por DRX, TG/DTG/DTA e Chapelle do material é
coerente com calcinações entre 600°C e 750°C.
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Figura 5.1 – Ilustração de pelotas de argila in natura antes e após a calcinação
industrial. Temperatura interna do forno estimada em 850°C de acordo
com Souza (2003), enquanto o núcleo da pelota está com 500°C.

~500°C

Pelota antes da calcinação

~850°C

Pelota calcinada

Fonte – Elaborado pelo autor.

As pelotas, se supercalcinadas, ganhariam solidez ou resistência mecânica
pela formação da mulita como na fabricação de produtos cerâmicos, gerando
elevada dureza do material. No término da calcinação as pelotas saem endurecidas
e são moidas. A cominuição utilizada no material comercial se mostrou eficiente e
com um teor de finos que indica não ter havido moagem desnecessária, poupando
custos de produção.

Amorfismo - área dos picos dos materiais calcinados entre 600°C e 750°C

O desaparecimento dos picos de determinadas espécies mineralógicas do
material estudado bem como o aumento da área de amorfismo está ligado
diretamente com o ganho de reatividade do material (ZAMPIERI, 1989; GAMIZ et al,
2005; SANTOS, 1989; FERNANDEZ, MARTIRENA e SCRIVENER, 2011) devido ao
tratamento ou ativação térmica. O material perde sua estrutura cristalina natural na
medida em que vai sendo calcinado, liberando hidroxilas e rompendo a conformação
das folhas ou folhelhos de silicatos e alumina emparelhados que compõem o
argilomineral. Este fenômeno promovido pela ativação térmica do material possibilita
o acesso de íons (de cálcio, por exemplo) entre estas estruturas lamelares com
decorrente reação pozolânica.
Os difratogramas de raios-X dos materiais calcinados de 550°C e 800°C são
semelhantes e com área de amorfos menor (de 15°[2 Θ] a 35°[2 Θ]) que nos materiais
calcinados nas temperaturas intermediárias (Gráfico 5.75).
Já os materiais calcinados entre 600°C e 750°C apre sentam área de amorfos
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(de 15°[2 Θ] a 35°[2 Θ]) quantitativamente similares entre si e maior que nos materiais
calcinados a 550°C e 800°C (Gráfico 5.76).
Gráfico 5.75 – Difratograma dos materiais calcinados nas temperaturas de
550°C e de 800°C .

Fonte – Elaborado pelo autor.
Gráfico 5.76 – Difratograma dos materiais calcinados nas temperaturas entre
600°C e 750°C evidenciando similaridade na área de
amorfismo.

Fonte – Elaborado pelo autor.

Correlações entre os desvios de intensidade e ângulos [2Ɵ]Cu.

Inicialmente convém esclarecer que a difração de raios X dos materiais
relacionados nos Gráficos 5.78, 5.79 e 5.80 foi executada em amostras distintas,
embora originárias de uma mesma alíquota, mas calcinadas distintamente. O ideal
seria executar o ensaio de difração de raios X in situ, ou seja, na única amostra
durante o aquecimento contínuo, evitando-se dispersão de resultados devido a
fatores como heterogeneidade entre as amostras e orientação dos cristais. Como
não foi possível dispor de um difratômetro com este recurso, a análise de dados é
apresentada com reservas.
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Acompanhando a evolução das temperaturas de calcinação de caulinita,
muscovita e do quartzo, podemos identificar eventos vinculados à intensidade dos
picos principais dessas espécies mineralógicas (Gráfico 5.77):
- Os picos da caulinita no material comercial e no material calcinado a
500°C são semelhantes.
- Os picos da muscovita evoluem até atingir certo patamar entre 600°C e
750°C,

decaindo

completamente

até

850°C,

atingindo

a

sua

decomposição.
- A temperatura de 700°C marca uma mudança estrutura l da muscovita.
Gráfico 5.77 – Intensidade dos picos (cps) da caulinita, muscovita e quartzo em
função da temperatura de calcinação do material.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

dÅ

Gráfico 5.78 – Desvio em dÅ do material muscovita em função da temperatura
de calcinação.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
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Em relação aos desvios em dÅ, que correspondem a mudanças na distância
estrutural do material, há dois pontos a destacar (Gráfico 5.79):
- Na temperatura de calcinação de 550°C é possível q ue o material tenha
perdido parte de suas hidroxilas.
- Na temperatura de calcinação de 850°C, como identi ficado por
difratometria de raios-X desse material, ocorre mudança estrutural do
material muscovita.

Fernandez, Martirena e Scrivener (2011) utilizam um material ilítico que
apresenta perda de massa na faixa 400°C e 700°C, en volvendo a perda das
hidroxilas constituintes do argilomineral. Entretanto, Smykatz-klozz (1974) apresenta
um material definido como “OECD”, ou muscovita sedimentar, com características
semelhantes ao material encontrado. Sendo a muscovita material com 25% de
participação

no

metacaulim

estudado,

conforme

determinado

por

cálculo

estequiométrico a partir da análise química, é importante entender sua participação
na reatividade. No nosso caso, este material ilítico não contribui significativamente.
Explorando ainda os dados de caracterização por DRX, se pode correlacionar
as áreas de halo de amorfismo de todas as amostras calcinadas (Gráfico 5.79).
Atualmente há vários programas de computador que permitem fazer o cálculo
quantitativo de fases por refinamento Rietveld como: Hight Score plus, Topas,
Siroquant, DBW, X-ray Rietveld system, LHPM1, GSAS e Fullprof. O Método de
Rietveld utiliza algoritmos compostos de diversas variáveis: fator escala, linha base,
perfil de pico, parâmetros de cela, fator estrutura, deslocamento, orientação
preferencial. E a qualidade do refinamento utiliza, normalmente, indicadores
estatísticos numéricos: fator estrutura, fator Bragg, fator perfil, fator perfil ponderado,
Goodness of Fit (GOF), fator esperado (GOBBO, 2009). Deste modo, os algoritmos
mais utilizados, propriedade intelectual de seus autores, são diferenciados pelo
modo de funcionamento e podem apresentar resultados diferenciados, o que não
representa necessariamente um erro. Partindo deste raciocínio, podemos considerar
o Método Rietveld um instrumento importante de análise, mas que depende de um
ferramental específico em termos de equipamento, de capacitação especializada, de
procedimentos específicos no processamento do ensaio de difração de raios X e da
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natureza da amostra analisada. Assim, sua aplicação é restrita a especialistas.
Por outro lado, é possível considerar os resultados obtidos de análises pelo
Método Rietveld, e depreender alguns parâmetros ou resultados comuns a materiais
de mesma natureza. Por exemplo, Gobbo (2009) analisou vários materiais, dentre
eles uma argila caulinítica onde o halo de amorfos ficou restringido no difratograma
entre 15°[2 Ѳ] e 35°[2 Ѳ]. Se for considerada a linha base construída pelo programa
X’pert-plus, podem-se identificar os pontos onde a base dos picos toca a linha. Estes
pontos estão realmente entre 15°[2 Ѳ] e 35°[2 Ѳ] na argila caulinítica utilizada neste
trabalho. O halo formado e identificado por Rietveld é representado por uma curva
de bézier quadrática que inicia num dado intervalo na linha base e intercepta a base
dos picos do difratograma. Fazendo-se o cálculo integral desta área determinada
pelo “arco” do halo e linha base, podemos obter, de modo simplificado, uma base
comparativa de amorfos por meio de recurso gráfico, embora a precisão seja
limitada.
Aplicando-se o raciocínio acima descrito, os difratogramas foram inseridos em
um programa vetorial CAD (Computer Aided Desing), todos na mesma escala,
possibilitando a delimitação do halo de amorfos em cada temperatura de calcinação.
A área de cada halo de amorfos foi mensurada por meio do cálculo integral do
programa, obtendo-se um valor em número puro e adimensional, que permite
comparar os materiais ensaiados entre si (Apêndice A).
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Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico 5.79 – Intensidade do halo de amorfismo das amostras calcinadas
com valor da escala adimensional.

180

Alguns elementos são evidentes:
•

Há similiaridade de teor de amorfos entre o material comercial e as
amostras calcinadas entre 650°C e 700°C;

•

Apenas a simples desidroxilação, que ocorre entre 500°C e 550°C, não
é suficiente para gerar grandes quantidades de amorfos;

•

Há um salto significativo em termos de “quantidade” de amorfos a partir
da temperatura de 600°C crescendo até 700°C;

•

Ocorreu um decréscimo de amorfos a partir de 750°C , e pequeno
incremento a 850°C;

5.4.2 COMENTÁRIOS: DADOS DE TERMOGRAVIMETRIA E ANÁLISE TÉRMICA
DIFERENCIAL

O comportamento do material comercial apresenta características de ter sido
calcinado em pelotas em forno rotativo, além da moagem após a calcinação.
O comportamento do material comercial é de uma mistura de materiais
calcinados em várias temperaturas.
Explorando as curvas termogravimétricas e termo diferenciais, é possível obter
algumas informações suplementares.
Utilizando o material in natura como base para selecionar temperaturas visando
determinar as deflexões das curvas do gráfico 5.80, é possível visualizar duas áreas:
- Área verde – reune a primeira e a segunda deflexão na curva
termogravimetrica.
- Área azul – abrange a terceira (muito sutil) e a quarta deflexão na curva
termogravimétrica.

Esta análise permite identificar dois momentos definidos de transformação
mineralógica no material calcinado nas diversas temperaturas. O primeiro está
diretamente ligado à perda de hidroxilas da caulinita. O segundo momento esta
ligado às transformações da caulinita pela perda de pontes de oxigênio no alumínio
e possível transformação por perdas mais lentas de hidroxilas das folhas de
muscovita.
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Gráfico 5.80 – Áreas determinadas por pontos de deflexão nas curvas
termogravimétricas das amostras de materiais estudados.

Fonte – Elaborado pelo autor.

5.4.3 COMENTÁRIOS: ENSAIO CHAPELLE

A NBR 15.895 (2010) prescreveu uma mudança importante neste ensaio
seguindo a norma francesa NF P 18-513 (2010), ou seja, passou-se a empregar a
proporção pozolana-CaO 1:2 ao invés de 1:1 como empregado por Raverdy et al
(1980) preconizado por Chapelle e utilizado no IPT desde então.
Neste projeto foram executados diversos ensaios Chapelle, aplicando-se as
duas proporções pozolana-CaO, além da proporção pozolana-CaO que é
empregada no ensaio de Índice de Atividade Pozolânica com cal (NBR 5752).
Julgou-se importante obter estes dados para poder avaliar mais amplamente a
atividade pozolânica dos materiais estudados.
Do ponto de vista de fundamento caberia uma abordagem téorica dos
fenômenos químicos relativos a estes ensaios, considerações estas que envolvem
as condições de equilíbrio iônico das fases que se solubilizam e da formação dos
produtos de reação. Estes últimos, uma vez formados, promovem a redução da
população iônica do meio favorecendo, consequentemente, uma nova dissolução do
metacaulim e do Ca(OH)2 e assim sucessivamente até que todo metacaulim
disponível reaja com o cálcio do meio. Esta dinâmica ocorre no ensaio Chapelle,
portanto, ao se variar a proporção pozolana:CaO caso a caso deve ser contabilizado
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de forma a se estimar os quantitativos das fases sólidas e solubilizadas. Não é
escopo deste trabalho este nível de detalhamento, mas os dados empíricos obtidos
são suficientemente consistentes para se verficar algumas questões relevantes,
apontadas a seguir:
- A abundância de cálcio ao se empregar a proporção pozolana-CaO 1:2 ao
invés de 1:1 favorece a reação pozolânica uma vez que a atividade aumenta com o
teor de cal (HOPPE FILHO, 2008).
- Há evidência de que a proporção pozolana-CaO 1:0,32, tal como empregada
nos ensaios de IAP, subestima a avaliação de pozolanas com elevada reatividade
pela falta de cálcio disponível (Gráfico 5.81) para a reação pozolânica. Hoppe Filho
(2008) considerou que, no ensaio Chapelle executado de acordo com Raverdy et al.
(1980), o alumínio é totalmente consumido e a sílica vítrea (amorfa) é consumida em
parcela menor .
No ensaio Chapelle com a proporção pozolana-cal 1:0,38 ocorreu falta de
Ca(OH)2 no sistema pozolânico, como evidenciam os resultados obtidos dos ensaios
Chapelle e de calor de reação. Supõe-se então que houve reação completa
prefencialmente do alumínio e reação parcial do componente pozolânico principal do
material que é o silício.
- A partir dos resultados de IAP com cal, em que se utilizou a proporção
pozolana-CaO 1:0,32, verifica-se que a reatividade obtida é parcial, falseando a
avaliação da pozolanicidade. Como os teores de hidróxido de cálcio no ensaio de
IAP são baixos, é possível a formação de fases metaestáveis, influenciando assim o
desempenho físico-mecânico dos corpos de prova ensaiados.
Levando-se em consideração que os metacaulins não são totalmente reativos,
pois a fração de amorfos dificilmente chega a 100% e é comum a presença de
inertes, poderia se adotar o teor potencilamente pozolânico do material para
caracterizá-lo: considera-se sua fração de amorfos para recalcular a reatividade do
material que pode estar subestimada por meio do ensaio Chapelle, a exemplo do
tratamento proposto por Hoppe Filho (2008) ao estudar a reatividade de cinza
volante. Esta questão requer um estudo específico e com profundidade.
É possível verificar no gráfico 5.81 que os valores apresentam uma curva
definida de reatividade no teor 1:2. Pelos ensaios de caracterização das amostras
por DRX, as amostras entre 600°C e 750°C apresentar am um patamar de
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quantidade de amorfos semelhantes, sugerindo serem estas temperaturas de
calcinação as que propiciam a maior reatividade, com desempenho ligeiramente
superior da para a amostra calcinada a 700°C. O ens aio Chapelle NBR 15.895
(2010) confirma este mesmo patamar de reatividade e, por meio de uma curva de
tendências, a amostra calcinada a 700°C novamente é apontada como de maior
reatividade.
Gráfico 5.81 – Comparação de resultados de ensaios Chapelle executados com três
diferentes proporções pozolana:CaO por amostra. A linha verde representa
uma linha de tendência para o ensaio Chapelle NBR 15.895 (2010)
apontando a temperatura de 700 °C como a mais reati va.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

5.4.4 COMENTÁRIOS: ENSAIOS IAP COM CAL

Pelos comentários acima referidos vinculados diretamente aos resultados de
ensaio Chapelle é muito provável que há a falta de cálcio para reagir com pozolanas
de elevada reatividade, portanto, compromete o desempenho do método para
avaliar a pozolanicidade de materiais silicosos ou sílico-aluminosos.
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Assim, a aplicação da NBR 5751 (2012) de IAP com cal parece não ter sido
adequada para distinguir a melhor amostra de pozolana entre outras. Apesar desta
constatação, todas as amostras apresentaram valor acima do limite da norma
(6MPa) o que sugere que ainda possuem potêncial reativo.

5.4.5 COMENTÁRIOS: ENSAIO IAP COM CIMENTO

Houve evolução na avaliação de metacaulins com a NBR 15.894 (2010) em
relação à NBR 5752 (2010). Porém, há um elemento importante a ser considerado
na avaliação pozolânica que a norma não prevê, ou seja, a exigência de elevada
área superficial específica do material a ser ensaiado sem considerar a avaliação de
um possível aumento no calor de hidratação. Na literatura em geral é corrente
reconhecer a adição pozolânica como um meio de baixar o calor gerado. O aumento
de calor é um fenômeno que tem sido registrado, porém ainda é de motivo
desconhecido, atribuído somente à natureza geológica/mineralógica do material
quando em grande cominuição. Um dos motivos que se pode considerar é a
condição de elevada área superficial específica que contribui com aumento da
nucleação do sistema.
Por sua vez é importante considerar que os metacaulins altamente reativos
trazem benefícios para o concreto como preenchimento de vazios e redução de
lixiviação da portlandita.

5.4.6 COMENTÁRIOS: ENSAIOS DE CALOR DE REAÇÃO

Os ensaios de calorimetria de condução mostraram reatividade elevada das
amostras calcinadas e do material comercial chegando a gerar mais calor de reação
que o material de referência. Tanto o metacaulim produzido comercialmente, como o
metacaulim obtido no laboratório, podem ser considerados como MCAR (metacaulim
de alta reatividade) onde há a possibilidade de consequência indesejável do
aumento de calor no sistema cimento-pozolana (ROJAS, FRIAS e RIVERA, 2000;
SOUZA, 2003; OLIVEIRA, 2007; AMBROISE, MAXIMÍLIEN, PERA, 1994). Deste
modo, a sua utilização em certas aplicações como concreto-massa ou préfabricados com cura térmica ou não, deve ser criteriosa.
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Existe um fenômeno de natureza desconhecida verificado no ensaio de calor
de reação da amostra calcinada a 700°C relativo ao ensaio de calor de reação com
proporção pozolana:CaO 1:1,5 realizado na temperatura de 55°C. O fenômeno
ocorrido esta relacionado com a reatividade abaixo do esperado com tendência de
desaceleração a partir da 66ª hora de ensaio.

5.5 DISCUSSÕES E CORRELAÇÕES DE DADOS DE DIFERENTES TÉCNICAS
DE CARACTERIZAÇÃO

O ensaio Chapelle é uma técnica importante para avaliar a reatividade dos
materiais e para a correlação de dados com outras técnicas. Por este motivo,
iniciam-se as discussões dos resultados focando o ensaio Chapelle (Figura 5.2).
Figura 5.2 – Correlações diretas de dados de ensaios estabelecidas entre as
técnicas.
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óxido cálcio
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óxido cálcio

Calor de
reação
1:1 pozolana
óxidocálcio

Fonte – Elaborado pelo autor.

Chapelle versus Calor de reação 1:1

Na comparação entre o ensaio Chapelle com pozolana:CaO 1:1 a 90°C e o
calor acumulado do ensaio de calor de reação com proporção pozolana:CaO 1:1 a
55°C, verifica-se que há a coerência nos resultados do primeiro em correspondência
direta com o segundo. Uma pequena variabilidade nos resultados de calor de reação

186

também pode ser observada (Gráfico 5.82).
Gráfico 5.82 – Resultados obtidos no ensaio Chapelle conforme Raverdy (1980)(Verde) em
mg de CaO/g amostra e o calor acumulado na proporção pozolana:CaO 1:1
medido em Joule/g na 168ª hora de ensaio (Vermelho).
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Chapelle versus Calor de reação 1:2

Na comparação entre os ensaios Chapelle 1:2 de acordo com a NBR 15.895
(2010) a 90°C e os ensaios de calor de reação na pr oporção pozolana:CaO 1:2 a
55°C (Gráfico 5.83), a maior disponibilidade de cál cio no calor de reação não alterou
significativamente o desempenho das amostras potencialmente mais reativas
determinadas pelo ensaio Chapelle. A amostra calcinada a 700°C que, conforme
dados de outras técnicas apresentou elevado potencial pozolânico, exibiu a
variabilidade própria de estruturas amorfas. Apesar de apresentar condições ideais,
a amostra calcinada a 700°C também evidencia que a reação pozolânica avaliada
em pasta possui variáveis que podem modificar a projeção de reatividade esperada.
Em contraponto com Raverdy et al. (2010) e o calor acumulado com materiais
proporcionados pozolana-CaO 1:1, pode-se verificar que a variação é menor do
calor gerado pelas mostras. Desta maneira, sinaliza que uma grande oferta de cálcio
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pode ser prejudicial por criar reações metaestáveis não previstas, paralelas ao
desenvolvimento da pozolana (hidrogranadas instáveis, por exemplo).
Gráfico 5.83 – Resultados obtidos no ensaio Chapelle conforme NBR 15895 (2010) (Verde)
em mg de CaO/g amostra e o calor acumulado na proporção pozolana:CaO
1:2 medido em Joule/g na 168ª hora de ensaio (Vermelho).
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Chapelle 1:2 versus Área de amorfos (DRX)

A área de amorfos determinada por cálculo integral a partir dos difratogramas
de raios-X mostrou uma grande variação dependendo do processo de calcinação
(calcinação homogênea ou calcinação desigual) e moagem dos materiais(moagem
manual ou moagem mecânica). Também se verifica que há um patamar de
reatividade excelente que está entre 600°C e 750°C (Gráfico 5.84).
A reatividade expressa pelo ensaio Chapelle na proporção pozolana:CaO 1:2
pode ser considerada a mais significativa para diferenciar o efeito das temperaturas
de calcinação. Assim, seus resultados efetivamente indicam o potencial pozolânico
das amostras estudadas.
Comparando as duas técnicas utilizadas, podemos identificar semelhanças e
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contradições (Gráfico 5.84). Por exemplo, o patamar de maior reatividade inicia em
600°C, com pico a 700°C e declínio inicial em 750°C . Por outro lado, áreas menores
de amorfos de algumas amostras mostraram que o potencial reativo pelo ensaio
Chapelle não é tão baixo, por exemplo, amostras calcinadas a 500ºC e 550ºC.
Também o material comercial, que apresentou elevada área de amorfos, não
apresentou diferença significativa no seu potencial reativo. Convém explorar em
futuras pesquisas se a diferença entre o material comercial e as calcinações tem
ligação com a coordenação do alumínio a ser investigado por ressonância
magnética nuclear no estado sólido (RMN-MAS). Entretanto, fica explícito que as
temperaturas de calcinação entre 650°C e 700°C são

as mais indicadas para

ativação do material.
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Gráfico 5.84 – Comparação entre dados de ensaio Chapelle com proporção pozolana:CaO
1:2 (Verde) e a área de amorfos determinada por cálculo integral (Vermelho).

Fonte – Elaborado pelo autor.

Chapelle versus TG-DTG/DTA

A análise

das

amostras

calcinadas

por

comparação

de

dados

de

termogravimetria (TG) com dados do ensaio Chapelle 1:2 evidencia que a curva de
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perda de massa ao passar de uma curva acentuada descendente para praticamente
uma reta (Gráfico 5.85), evidencia as transformações que viabilizam o maior
potencial pozolânico do material. A pequena perda de massa que passa a ocorrer
após este estágio, deve estar vinculada a mudanças estruturais nas ligações do
alumínio e a perda de pontes de oxigênio na mudança de coordenação VI para
coordenações IV e V.
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Gráfico 5.85 – Comparação entre os resultados do ensaio Chapelle com proporção
pozolana:CaO 1:2 (Verde) e os resultados da termogravimetria (TG)
(Vermelho).

Fonte – Elaborado pelo autor.

Chapelle versus Área específica

Conforme ensaio Blaine, as temperaturas de calcinação entre 600°C e 750°C
não alteraram a área superficial específica dos esferoides desses materiais, que se
manteve em torno de 17.100cm²/g, concordante com o patamar de reatividade
encontrado no Chapelle com proporção pozolana:CaO 1:2 (Gráfico 5.86). Apesar da
não alteração dos formatos esferoides, entretanto, a exposição dos núcleos das
partículas por meio da abertura dos folhelhos de alumina e silicato possibilita ganho
de área superficial específica, como verificado pelo ensaio BET.
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O ensaio de granulometria a laser mostrou que as menores partículas tendem
a se agregar com as maiores com a evolução da temperatura de calcinação, porém,
não modificando radicalmente a maior população de partículas.
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Gráfico 5.86 – Comparação entre os resultados de área superficial específica Blaine
(Vermelho) e os resultados do ensaio Chapelle NBR15.895 (2010) (Verde).
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Temperatura de calcinação versus temperatura de ensaio versus teor de
Ca(OH)2
O foco desta última série de análises esta relacionado às características
físicas, temperatura de reação e reagentes (Figura 5.3),
Figura 5.3 – Correlações diretas estabelecidas entre as técnicas
abordando a reatividade.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

A temperatura de calcinação das amostras determinou as caracteristicas de
área específica Blaine e BET, mudança de população de grãos por granulometria a
laser, a mudança de reatividade medida pelo ensaio Chapelle e influência nos tipos
de produtos de reação (DRX).
Primeiramente, a calcinação promove a desestruturação da caulinita retirando
as hidroxilas e expondo os silicatos e a alumina à interação com o Ca2+.
Os compostos formados também variaram de acordo com a temperatura de
calcinação da amostra. Portanto, é possível pensar que a estrutura da metacaulinita
resultante das diversas temperaturas de calcinação influenciou a reatividade e nos
tipos de produtos de reação formados.
A caulinita, o mais importante componente do caulim, formada por uma folha de
silicatos e outra de aluminatos, é estável em temperatura ambiente. Quando a
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caulinita está in natura, encontra-se o alumínio em coordenação VI, formando uma
estrutura octaédrica muito estável. Após a calcinação, surgem formações estruturais
de alumínio na coordenação IV (tetraédrica) e coordenação V (instável) (SANZ et al,
1988), as duas de alta reatividade. Numa abordagem mais genérica, ao considerar
as folhas de silicatos e alumina, quanto menos ligações tiver o alumínio, mais livre a
folha de silicatos estará, favorecendo a reatividade. É importante também salientar
que o alumínio encontrado nos compostos formados não apresenta coordenação VI.
O material comercial, produto de uma calcinação heterogênea das pelotas de
caulim, ainda deve conter grande quantidade de alumínio coordenação VI. Os
alumínios de coordenação V aparecem ao longo do aumento da temperatura de
calcinação, assim como posteriormente o alumínio de coordenação IV. A quantidade
otimizada de alumínios de coordenação V e IV, que são os mais reativos, aparece
numa faixa estreita de temperatura de calcinação perto dos 700°C (SANZ et al,
1988). De acordo com as análises de TG/DTA, há a suspeita de que a calcinação da
pelota gera uma mistura de materiais calcinados na faixa entre 500°C e 850°C.
Compensa este inconveniente, a cominuição intensa que promove a dispersão de
partículas livres e reativas.
O material calcinado entre 650°C e 750°C, deve cont er uma boa concentração
de alumínios de coordenação IV e V. Este fenômeno contribui para que a estrutura
da folha de silicatos esteja desassociada da folha de alumina, possibilitando maior
reatividade. Porém, uma vez reativos e liberados, não há impedimento para que
diversas novas estruturas amorfas sejam formadas pela calcinação, podendo ocorrer
aglutinação dessas neopartículas. As partículas aglutinadas acabam por formar
estruturas que podem retardar a reatividade, daí uma explicação sobre a
variabilidade de comportamento nas amostras de melhor reatividade além da
constatação de que a população de partículas maiores cresce com a calcinação.
A presença de ions de cálcio, entretanto, ajuda a promover o desmembramento
das estruturas amorfas formadas e acelerar a reatividade do material, seja o
comercial, seja o calcinado em laboratório. Aumentando a temperatura do sistema
durante o ensaio Chapelle, tem-se o aumento da mobilidade de íons o que favorece
a maior reatividade como um todo.
A estrutura do metacaulim favorece a ocorrência de alguns produtos, como foi
observado na caracterização por DRX dos compostos formados no ensaio de calor
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de reação ao se empregar proporção pozolana:CaO 1:2 a 55°C.
A hidrogranada grossular, identificada no ensaio com proporção pozolana:CaO
1:1,5 a 55°C, bem como a Katoita, são estruturas cú bicas com base Ca3Al2(SiO4)3 –
X(OH)4x. Semelhantemente, o aluminato tricálcico hidratado (C3AH6), que é
encontrado no cimento hidratado, pode incorporar o silício e formar a Katoita
(MINDAT, 2013; BLACK et al, 2007).
A reação num sistema quaternário com metacaulim CaO–Al2O3–SiO2–H2O
ocorre em presença de íons de Ca2+ que promove aumento do pH da solução e,
consequentemente favorece a reação. O íon Al3+ tem a tendência de dissolução em
menor pH em comparação aos íons de SiO44- . Assim, as primeiras combinações
ocorrem entre Ca2+ e Al3+ em composições metaestáveis originando C3AH6 de forma
a consumir, em longo prazo, todos os íons de Ca2+ disponíveis (SERRY et al., 1984).
Portanto, o alumínio é um elemento chave no desenvolvimento da atividade
pozolânica.
Não é escopo de este trabalho abordar as reações ou aprofundar as possíveis
causas de sua ocorrência no sistema pozolana-hidróxido de cálcio, porém,
observando a literatura, constata-se a semelhança de curvas de fluxo de calor do
ensaio de calor de hidratação realizado com C3A ortorrômbico (KIRCHHEIM, 2008) e
os ensaios acelerados de calor de reação pozolana-cálcio realizados em teores
1:0,32, 1:1, 1:1,5 e 1:2 (expressos em CaO). As fases aluminatos tricálcicos são
conhecidas por serem as que mais rápido reagem com a água no cimento e
exatamente por isso são controladas com a adição de sulfato de cálcio ao sistema. A
dopagem de aluminatos tricálcicos com compostos normalmente presentes no
cimento Portland como Na2O, K2O, SiO2 entre outros (STHEFAN e WISTUBA, 2006),
de certa forma pode correlacionar-se com o sistema pozolânico. Cabe frisar que a
identificação destas semelhanças de comportamento nas curvas de fluxo de calor
não significa semelhanças de reações químicas ou de produtos hidratados, o que
demanda minuciosa identificação em várias idades de cura podendo ser tema de
estudo em trabalho futuro.
Identificam-se três picos característicos no ensaio de calor de hidratação de
C3A ortorrômbico realizado em temperatura ambiente de 25°C como no Gráfico 5.87
(KIRCHHEIM, 2008).
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Gráfico 5.87 – Identificação de picos em C3A ortorrômbico nas curvas de taxa de calor de
hidratação – água pura e saturada com hidróxido de cálcio (C3A = 2,272g,
Hidróxido de cálcio=0,006g).

Fonte – Kirchheim (2008)
Gráfico 5.88 – Identificação dos picos na reação pozolana:CaO 1:0,32 a 55°C.
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O C3A ortorrômbico, mostrado no gráfico 5.87, que tem hidratação mais lenta
que o cúbico (KIRCHHEIM, 2008), e o gráfico 5.88 mostram que o comportamento
de hidratação em solução saturada de hidróxido de cálcio se assemelha aos ensaios
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de reação pozolânica acelerada onde podemos identificar os três picos descritos,
nem todos ao mesmo tempo. No caso do pico III, por vezes aparece de forma tênue
como uma reta de desaceleração ou não é detectável (Gráficos 5.89 a 5.91).
Gráfico 5.89 – Identificação dos picos na reação pozolana:CaO 1:1 a 55°C.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
Gráfico 5.90 – Identificação dos picos I e II na reação pozolana:CaO 1:1,5 a 55°C.

II

6

Fluxo de calor (W/kg)

5
4

In natura

comercial

500°C

600°C

650°C

700°C

750°C

3
2

III

1
0
0

12

24

36

48

60

72

84

96

-1
-2
-3

Tempo (horas)

I
Fonte – Elaborado pelo autor.

108

120

132

144

156

168

196

Gráfico 5.91 – Identificação dos picos I e II na reação pozolana:CaO 1:2 a 55°C.
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5.6 REATIVIDADE SOB A ÓTICA DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR.

Utilizando dados levantados na literatura sobre a Ressonância Magnética
Nuclear de caulins podemos fazer um contraponto em relação aos resultados
obtidos nas diversas técnicas.

As técnicas Chapelle, DRX, Blaine, TG/DTA e calor de reação mostraram os
seguintes pontos:
- O ensaio DRX e o ensaio Chapelle indicaram um patamar de reatividade
nas amostras calcinadas entre 600°C e 750°C sendo q ue a reatividade até
850°C é um pouco menor, mas significativa.
- O caulim utilizado apresentou perda de hidroxilas numa temperatura menor
que caulins citados na literatura (ZAMPIERI, 1989). Normalmente, o pico
de desidroxilação ocorre entre 540°C e 560°C e na a mostra utilizada se
deu em 520°C.
- A área específica Blaine sinalizou que o patamar de reatividade entre
600°C e 750°C possui praticamente a mesma área supe rficial específica e,
após 750°C, diminui. Já a granulometria a laser ind icou que as quantidades
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de partículas menores diminuem e as quantidades de partículas maiores
crescem com o aumento da temperatura de calcinação, possivelmente
devido à aglutinação das primeiras sobre as segundas.
- O calor de reação indicou que ocorrem diferenças de reatividade devido às
diversas temperaturas de calcinação, gerando produtos de reação também
diferenciados, detectados por DRX. A gismondina, só aparece na amostra
calcinada até 600°C e a katoita aparece em todas as amostras calcinadas
a partir de 500°C.
- Há uma semelhança de comportamento da curva de fluxo de calor entre a
hidratação do C3A ortorrômbico em temperatura ambiente e o metacaulim
em reação acelerada com hidróxido de cálcio a 55°C de modo a sugerir
que o alumínio tenha papel decisivo na determinação de comportamento
desta última.

De acordo com SANZ et al. (1988), os espectros de Ressonância Magnética
Nuclear no estado sólido permitem mostrar toda a população de um dado elemento
químico selecionado para caracterização de uma dada amostra. Portanto, cada pico
pode ser medido, obtendo-se uma porcentagem do tipo de coordenação do
elemento químico em relação aos demais. Desta maneira, os espectros
determinados foram medidos entre a linha base e os picos máximos da curva,
somados e relacionados em porcentagem de cada um em relação ao total para dar
origem a um gráfico de cada temperatura de calcinação de caulim.
A partir dos dados do trabalho de SANZ et al. (1988) sobre Ressonância
Magnética Nuclear de caulins calcinados, podemos sumarizar:
•

Os espectros do silício nas diversas temperaturas de calcinação
mostram um pico intenso de base alargada entre 460°C e 850°C que
decresce em temperaturas maiores indicando alteração na folha de
silicatos e o amorfismo estrutural neste intervalo de temperaturas
(Gráfico 5.92).
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Gráfico 5.92 – Identificação do silício na caulinita calcinada em
diversas temperaturas, por RMN.

Fonte – Sanz et al. (1988)

•

Transformando os espectros do alumínio de uma caulinita calcinada em
diferentes temperaturas em teores relativos aos tipos de coordenação,
temos o gráfico 5.93 que mostra o crescimento da coordenação V do
alumínio no intervalo entre 450°C e 850°C. O alumín io com coordenação
VI se transforma com maior intensidade em alumínios de coordenação
IV e V a partir de 610°C, com o máximo de rendiment o próximo a 725°C
e já não está presente quando a temperatura de calcinação atinge
980°C.
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Porcentagem de Alumínio

Gráfico 5.93 – Identificação dos teores de alumínio nas coordenações IV, V e VI,
por RMN.
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Fonte – Elaborado pelo autor a partir de Sanz et al. (1988)

O levantamento bibliográfico sobre o tema mostra que argilas calcinadas dos
grupos de argilominerais ilita e esmectita não são muito reativas, mesmo com a
máxima desidroxilação possível, pois o arranjo estrutural destes argilominerais não é
ordenado como na caulinita e não há a formação de alumínio com coordenação V,
mas somente o IV e VI. Por sua vez a caulinita pode ser matéria prima geológica
para surgimento de ilitas e esmectitas em presença de álcalis e sob alta temperatura
e

pressão,

(FERNANDEZ,

MARTIRENA

e

SCRIVENER,

2011;

SANZ

e

SERRATOSA, 1984; DEER, HOWIE e ZUSSMAN, 1981).
Assim, é muito provável que a reatividade da caulinita ao atingir o patamar
superior verificado nas diversas técnicas se deve a presença de alumínio em
coordenação V que, além de participar dos produtos de reação pozolânica, libera a
folha de silicatos para reagir.
Em 1952, Loewenstein publicou sobre a ação do alumínio e sua substituição
em sistemas de silicatos e aluminatos. Assim, na reação composta de silicatos e
aluminatos existe a alternância entre os tetraedros de Al e tetraedros de Si onde o
alumínio não permite as ligações adjacentes Al-O-Al-O-. Em reações de troca de
tetraedros de silício por tetraedros de alumínio não se verificou troca superior a
50%, o que indica

ser este o limite para esta alternância necessária. Também

descreveu a influência que poliedros com átomos de coordenação maior exercem

200

sobre poliedros de átomos de menor coordenação, com modificação das distâncias
na ponte de oxigênio e, consequentemente, enfraquecimento das ligações
eletrostáticas.
Fazendo um estudo de transformação estrutural da coordenação VI para a
coordenação IV é possível prever que a estrutura para coordenação V poderia ser
uma pirâmide quadrada ou uma bipirâmide trigonal (pontas opostas), o que causa
deformação da folha de alumina.
Levando-se em conta que o alumínio de coordenação VI é cristalino e muito
estável, não é encontrado em produtos de reação do matacaulim com cal, e o
alumínio de coordenação IV, apesar de ser encontrado nestes compostos, também é
estável, resta ao alumínio coordenação V, que é instável, o papel chave de
modificador do sistema, que favorece o enfraquecimento das ligações eletrostáticas
e o início das reações.
A presença de elevado teor de alumínio reativo, entretanto, não significa que o
produto final é melhor para o sistema cimento-pozolana. Devem ser levados em
consideração as condições desejadas e os efeitos previstos de sua presença.
Chappex e Scrivener (2013) afirmam que inicialmente a presença de silica reativa
nos aluminossilicatos altera a composição do C-S-H e assim reduz o pH da solução
de impregnação, o que retarda a taxa de dissolução de fases suscetíveis em
agregados. Em segundo lugar, a alumina pode ser absorvida diretamente sobre a
superfície da sílica contendo suscetíveis fases em agregados e desacelerando sua
dissolução. Chappex e Scrivener (2013) não consideram provável a sinergia entre
estes dois efeitos, como redução do pH e aumento da absorção de alumínio sobre a
superfície de fases susceptíveis.
Do mesmo modo que o alumínio atua na reação álcali-agregado, pode-se
inferir que atue em sistemas pozolânicos, modificando a dissolução dos amorfos e
formação de produtos de reação diferenciados, de acordo com a temperatura de
calcinação

do

caulim. Assim,

estes

diferentes

materiais

possuem

teores

característicos de alumínio de coordenação V, altamente reativo.
As hidrogranadas são instáveis em reações com hidróxido de cálcio acima de
50°C (SERRY et al., 1984). Em estudo de pastas de cimentos compostas com
quartzo moído e CaO, constatou-se que a katoita tem papel relevante na formação
do C-S-H. Em modelos com elevados teores de alumínio reativo, têm-se assumido
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que o decréscimo desta hidrogranada de cálcio e alumínio (katoita) está associado à
formação da torbemorita por meio de um mecanismo que ainda não está claro. Há a
suspeita de que esta fase atue como fonte de cálcio para a formação de tobermorita
na cura em autoclave, com idades avançadas (KIKUMA et al., 2010).
De posse dessas considerações bibliográficas, podemos considerar em relação
aos dados do presente estudo, que nas amostras calcinadas à temperatura de
700°C e analisadas por calorimetria com proporção p ozolana:CaO 1:1,5 a 55°C,
contatou-se que a ausência de katoita na amostra de repetição do ensaio ocorreu
simultaneamente a elevada reatividade desse material e a presença de
hidroandradita, que foi não observada nas demais amostras calcinadas.

Temperatura de calcinação versus tempo de residência

A temperatura de calcinação e o tempo de residência nos fornos para a
fabricação de metacaulim é controversa. Rashad (2013) reuniu uma centena de
trabalhos de pesquisa envolvendo a produção de metacaulim para pozolanas e para
ativação alcalina expondo diversas temperaturas de calcinação empregadas e o
tempo de residência no forno para o melhor desarranjo cristalino. As variações de
temperatura foram de 600°C a 900°C e o tempo de res idência entre 2 horas e 24
horas. Longe de chegar a um consenso, Rashad (2013) tem o mérito de,
indiretamente, expor que existem dois fatores para definir as variáveis “temperatura
versus tempo”: origem geológica de formação do caulim e a finalidade de sua
aplicação.
Assim, a técnica de Ressonância Magnética Nuclear pode indicar a melhor
condição do metacaulim como matéria prima, independente de sua formação
geológica, e seus produtos de reação pozolânica de forma subsidiar a definição
otimizada da temperatura de calcinação e do tempo de residência.

Questões relativas à redução de reatividade em amostra calcinada a 700°C.

A evolução dos ensaios no âmbito desta pesquisa evidenciou a necessidade de
se aprofundar ainda mais o conhecimento da natureza e da caracterização dos
materiais in natura e ativados termicamente. No entanto, os dados obtidos neste
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estudo indicam um provável caminho para o entendimento da perda de reatividade
da amostra calcinada a 700°C ao reagir com CaO a 55°C, por sete dias.

Levando em consideração os seguintes dados:
•

A relação Si/Al do caulim estudado é próximo de 1,5.

•

A calcinação do caulim de modo homogêneo na temperatura de 700°C
obteve a maior quantidade de amorfos e, possivelmente, a maior
quantidade de alumínio coordenação V, a ser confirmado por RMN,
posteriormente.

•

O alto teor de alumínio no sistema impede a reatividade de amorfos ao
retardar a sua dissolução (CHAPPEX e SCRIVENER, 2013).

•

A katoíta admite alta incorporação de silício em sua composição de acordo
com a fórmula Ca3Al2(SiO4)3-x(OH)4x – com relação Si/Al=1,5 (LAGER,
ARMBRUSTER e FABER, 1987; MINDAT, 2001; STHEFAN e WISTUBA,
2006).

•

Constatou-se que o comportamento da katoíta é ambíguo, ou seja, é
estável e instável em relação à hidrogranada grossular (BLANC et al,
2010).

•

Neste trabalho a katoita surgiu somente nas calcinações homogêneas, não
sendo detectada na amostra comercial que é uma mistura.

•

O patamar de maior reatividade nas amostras calcinadas entre 600°C e
750°C verificado por diversas técnicas (DRX, TG/DTA Chapelle) é também
o que apresentou reações mais variáveis nos ensaios de calorimetria.

•

Para Kikuma et al. (2010) há evidencias que parte da formação tardia de CS-H no sistema em autoclave esta intimamente ligado ao desaparecimento
de katoíta que teria sido consumida na reação.

•

As hidrogranadas aparecem depois de 70 a 150 dias quando combinadas
com cal, representando 40 a 60% da massa inicial da pozolana (HEWLETT,
2003).

•

A calcinação da amostra a 700°C (primeira tentativ a) em que a proporção
pozolana:CaO 1:1,5 a 55°C foi a que apresentou um e vento desconhecido
de perda de reatividade no ensaio de calor de reação e também a amostra
calcinada a 700°C (segunda tentativa) foi a única q ue apresentou
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reatividade acima da média e nenhuma presença de katoíta neste mesmo
ensaio.
•

No ensaio de calor de reação da amostra calcinada a 700°C que
apresentou um fenômeno desconhecido de perda de reatividade, na 8ª
hora já apresentava calor acumulado abaixo do esperado e na 66ª hora
cessou o aumento (ou acumulo) de calor, passando a perdê-lo com
rapidez. Estes horários estão ligados a: 8ª hora = desaceleração da
reatividade intensa, formadora de C-S-H e compostos de alumínio; e 66ª
hora = corresponde a 90% do calor acumulado nas outras amostras de
materiais utilizados no mesmo ensaio.

A partir dos dados apresentados e discutidos acima se colocam ainda algumas
questões em aberto destinadas a pesquisas posteriores, a saber:
•

A formação de elevado teor de alumínio de coordenação V, disponível no
início da reação pozolânica, poderá promover um estágio de desaceleração
na dissolução de amorfos com decorrente aumento da população de
katoíta ou de seus produtos precursores, até que, em idades avançadas,
com desestabilização do meio, possibilite o novo surgimento de C-S-H a
partir da própria katoíta?

•

Levando-se em conta que grande parte desta hidrogranada pode
incorporar uma parcela significativa de silício do sistema, se não houver
desestabilização da katoíta, poderia ficar inviabilizada a formação de novos
compostos, com decorrente desaceleração da reatividade? Na presença de
uma possível uma população de alumínio remanescente muito reativa, este
alumínio poderia agir de forma deletéria sobre compostos já formados?

•

A adição de silício amorfo no sistema inibiria a atuação do alumínio de
coordenação V com captura e estabilização do sistema pozolânico de
forma a dar continuidade nas reações com os amorfos remanescentes?

•

Não se verificou a presença de katoita como produto de reação do material
comercial, uma vez que não deve dispor de grande quantidade de alumínio
de coordenação V, A estabilidade na reatividade do material comercial se
deve à condição de ser produto de uma mistura, suscetível ao efeito de
diluição?
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A argila caulinítica utilizada mostrou-se de elevada reatividade e adequada
para ser utilizada em CPII Z e em CP IV.
O parâmetro de retidos na peneira #325 não ofereceu um dado seguro quanto
às características das partículas do material e, consequentemente, sua reatividade.
A fração argilomineral, que é a parcela do caulim com potencial cimentício, pode ter
elevada finura, mesmo com os de retidos na peneira #325 acima do especificado
pelas NBR 12.635 (2010) e NBR 15.894-3 (2010).
A vigorosa cominuição exigida principalmente pela NBR 15.894-3 (2010) tornou
o material um típico metacaulim de alta reatividade que teve como consequência
imprevista o aumento de geração de calor de reação num sistema cimentopozolana, como foi o caso.
Um grupo de técnicas para caracterização e avaliação pozolânica merece
destaque: DRX, TG/DTA, Chapelle e calorimetria de condução isotérmica,
evidenciando de forma abrangente o potencial pozolânico das amostras. Entretanto,
a avaliação por índice de atividade pozolânica preconizado pela NBR 5751 (2012)
que utiliza pozolana com cal, mostrou-se, questionável pelo baixo teor de hidróxido
de cálcio empregado no ensaio.
A avaliação pelo Chapelle a proporção pozolana:CaO adotada pela norma atual
NBR 15.985 (2010) de 1:2 mostrou-se mais adequada que a proporção
pozolana:CaO 1:1. Igualmente, foi possível verificar, por meio do Chapelle e pelo
calor de reação, que a proporção pozolana:Ca(OH)2 1:0,5 em volume, adotado no
ensaio IAP com cal, parece não ser suficiente para caracterizar

eficazmente

pozolanas de elevada reatividade. Ainda, com esta proporção pozolana: Ca(OH)2
1:0,5, em volume, ocorreu fenômenos desconhecidos com geração de um provável
equilíbrio metaestável na reação pozolânica.
Todas as técnicas correlacionadas mostraram que há um patamar de
reatividade pozolânica entre as amostras de laboratório estudadas calcinadas em
temperaturas entre 600°C e 750°C sendo que este pic o de reatividade estava
intimamente relacionado à área específica Blaine muito semelhante. A calcinação
das amostras em laboratório entre 600°C e 750°C mos trou que o material utilizado
pouco se aglutina nesta faixa de temperaturas, a partir de área específica Blaine. A
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evolução na temperatura de calcinação gera partículas maiores, principalmente na
faixa acima de 45µm, como caracterizado por granulometria a laser.
O ensaio de calor de reação apresentou uma ótica diferente da reação
pozolânica com possibilidades de maior entendimento em sistema complexo.
Proporção pozolana:CaO, temperatura de calcinação e temperatura de ensaio
formam um conjunto de parâmetros importantes. Utilizando dados de pesquisas
bibliográficas sobre RMN de caulins calcinados pode-se notar a coincidência de
fenômenos de grande reatividade com a presença ou não de alumínio de
coordenação V nos materiais calcinados deste estudo.
Finalmente, levando-se em conta todas as técnicas utilizadas e os resultados
obtidos, identificou-se um composto com possibilidade de ser o real motivo, ou pelo
menos parte dele, na variabilidade na reatividade do material caulinítico calcinado
nas temperaturas de patamar de reatividade, identificado neste estudo entre 600°C a
750°C, uma hidrogranada do tipo grossular conhecid a como katoíta.

6.1 SUGESTÕES PARA PROSSEGUIMENTO DAS PESQUISAS

- Estudo complementar por meio da de Ressonânica Magnética Nuclear no estado
sólido para melhor entendimento e detalhamento dos materiais pozolânicos.
- Avaliação do comportamento pozolânico a nível microestrutural de metacaulim com
elevada área específica e elevada reatividade (MCAR).
- Dar subsídios para revisão da NBR 5751 (2012).
- Dar subsídios para revisão da NBR 15.894-1,2 e 3 (2010).
- Estudo focado na causa do fenômeno de desaceleração de reatividade de
metacaulim com hidróxido de cálcio em idades avançadas, envolvendo elevadas
temperaturas de cura.
- Estudo da cinética das reações pozolânicas envolvendo variadas concentrações de
cálcio.
- Estudo de rotas de fabricação de metacaulim com vistas à otimização da
reatividade pozolânica e minimização dos possíveis efeitos de calor de reação
indesejáveis do metacaulim de elevada reatividade (MCAR),

206

REFERÊNCIAS

ALBENQUE, M. et al.. Étude et mise au point de produits en argile stabilisée par le
ciment. Centre Tecnique des Tuiles Briques (CTTB) e Centre d’Etudes et de
Recherches de l’Industrie des Liants Hydrauliques (CERILH). Ciments, betons,
platres, chaux. n.737, v.4, p.1-10, 1982a.
ALBENQUE, M. et al.. Étude et mise au point de produits en argile stabilisée par le
ciment (2e Partie). Centre Tecnique des Tuiles Briques (CTTB) e Centre d’Etudes et
de Recherches de l’Industrie des Liants Hydrauliques (CERILH) . Ciments, betons,
platres, chaux. n.738, v. 5, p.11-16, 1982b.
ALEIXO, D. M.. Influência do cloreto de magnésio na hidratação do cimento
Portland para cimentação de poços de petróleo. São Paulo: 2007. 200 f.
Dissertação (Mestrado profissional) Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo, 2011.
ALVAREZ, J. A. S.. Alvenarias e Argamassas anteriores ao Império Romano.
[200-]. Disponível em: <http://www.docstoc.com/docs/45709822/Alvenarias-eArgamassas-anteriores-ao-Imp%C3%A9rio-Romano > Acesso em: 25 maio 2011.
ALVAREZ, J.; SIQUEIRA, C.; COSTA, M.. In: Ensinamentos a retirar do Passado
Histórico das Argamassas. Lisboa: Portugal. Anais: 1° Congresso Nacional de
Argamassas de Construção. 2005. Disponível em:
<http://www.apfac.pt/congresso2005/comunicacoes/Paper%2051.pdf> Acesso em:
17 jul. 2011.
AMBROISE, J.; MAXIMILIEN, S.; PERA, J. Properties of metakaolin blended
cements. Advanced Cement Based Materials, v. 1, n. 4, p. 161-168, 1994.
AMETHYST GALLERIES.. Consulta a homepage oficial.
Disponível em:
<http://www.galleries.com/minerals/silicate/zeolites.htm> Acesso em: 12 ago. 2011.
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS INTERNATIONAL. ASTM
C618-03 Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural
Pozzolan for Use in Concrete. 2003. Disponível em:
<http://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C618-03.htm> Acesso em: 17
jun. 2011.
ANTUNES, M. L. P.; da CONCEIÇÃO, F. T.; NAVARRO, G. R. B.. In: Caracterização
da Lama Vermelha Brasileira (Resíduo do Refino da Bauxita) e Avaliação de suas
Propriedades para Futuras Aplicações. Anais: 3rd International Workshop
Advantages in Cleaner Production. São Paulo: Brasil, maio 18-20 2011.
Disponível em:
<http://www.advancesincleanerproduction.net/third/files/sessoes/6B/4/Antunes_MLP
%20-%20Paper%20-%206B4.pdf > Acesso em: 01 mar. 2012.

207

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR NM 23: Cimento
Portland e outros materiais em pó – Determinação de massa específica. Rio de
Janeiro: 2001. 5p.
_______.NBR NM 76: Determinação da finura pelo método de permeabilidade do ar
(Método Blaine). Rio de Janeiro: 1998. 12p.
_______,NBR 5733: Cimento Portland de alta resistência inicial, Rio de Janeiro,
1991, 5p.
_______.NBR 5735: Cimento Portland de Alto-forno, Rio de Janeiro, 1991, 6p.
_______.NBR 5736: Cimento Portland Pozolânico, 1991, correção 1999, 5p.
_______.NBR 5751: Materiais pozolânicos – Determinação de atividade pozolânica
– Índice de atividade pozolânica com cal – Método de ensaio. Rio de Janeiro: 2012.
4p.
_______.NBR 5752: Materiais pozolânicos – Determinação de atividade pozolânica
com cimento Portland – Índice de atividade pozolânica com cimento – Método de
ensaio. Rio de Janeiro: 2012. 4p.
_______.NBR 7215: Cimento Portland
compressão. Rio de Janeiro: 1996. 1p.

–

Determinação

de

resistência

a

_______.NBR 7224: Cimento Portland e outros materiais em pó – determinação da
área específica. Rio de Janeiro: 1996. 12p.
_______,NBR 11.578: cimento Portland composto: especificação, Rio de Janeiro,
1991, 5p.
_______.NBR 12653: Materiais pozolânicos. Rio de Janeiro: 2012. 5p.
_______.NBR 15.894.1: Metacaulim para uso com cimento Portland em concreto,
argamassa e pasta. Parte 1: Requisitos. Rio de Janeiro: 2010. 8p.
_______.NBR 15.894.2: Metacaulim para uso com cimento Portland em concreto,
argamassa e pasta. Parte 2: Determinação do índice de desempenho com cimento
aos sete dias. Rio de Janeiro: 2010. 3p.
_______.NBR 15.894.3: Metacaulim para uso com cimento Portland em concreto,
argamassa e pasta. Parte 3: Determinação da finura por meio da peneira 45 µm.
Rio de Janeiro: 2010. 3p.
_______.NBR 15895: Materiais pozolânicos – Determinação de teor de hidróxido de
cálcio fixado – Método Chapelle modificado. Rio de Janeiro: 2012. 6p.

208

ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION.. NF P 18-513: Métakaolin,
addition pouzzolanique pour bétons – Définitions, specifications, critères de
conformité, 2010. 19p.
ASSUMPÇÃO, R. M. V.; MORITA, T.. Manual de soluções, reagentes e
solventes: padronização, preparação e purificação. São Paulo: ed. Edgard Blücher
627p., 1968.
ATKINS, P. W.. Físico-química: fundamentos. Rio de Janeiro: LCT 476p. 2003.
BAI, J.; WILD, S.. Investigation of the temperature change and heat evolution of
mortar incorporation PFA and metakaolin. Cement and Concrete Composites, v.
24, n. 2, p 201-209, 2002.
BATHISTA, A. L. B. S.. Princípios básicos de Ressonância Magnética Nuclear
do Estado Sólido. São Carlos: Instituto de Física Universidade de São Paulo, 2005
50p. Disponível em:
<http://www.livrosgratis.com.br/arquivos_livros/ea000010.pdf > Acesso em: 28 abr.
2012.
BARATA, M. S. e ANGÉLICA, R. S.. Atividade pozolânica dos resíduos cauliníticos
das indústrias de mineração de caulim da Amazônia. Revista Matéria, v.16, n.3,
p.795-810, 2011.
BARBOSA de SOUZA, R.. Suscetibilidade de pastas de cimento ao ataque por
sulfatos – método de ensaio acelerado. São Paulo: 2006, 131 f., Dissertação
(Mestrado em engenharia) Escola Politécnica de São Paulo, 2006.
BATTAGIN, A. F.; PECCHIO, M.. Caracterização mineralógica por difratometria
de raios-X e análise termodiferencial e termogravimétrica – Relatório de ensaio
ABCP 25.795, São Paulo, 2003.
BETEKHTIN, A.. A course of mineralogy. Moscou, ed.Peace Publishers, tradução
do russo por V. Agol, 1964.
BLACK, L. et al.. Hydration of tricalcium aluminate (C3A) in presence and absence of
gypsum – studied by Raman spectroscopy and X-ray diffraction. Journal of
Materials Chemistry.
v.16,
p.1263-1272,
2006. Disponível em:
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2006/JM/b509904h> Acesso em: 17 jul.
2013.
BLANC, PH. et al., Chemical model for cement-based materials: Thermodynamic
data assessment for phases other than C–S–H. Cement and Concrete Research,
v.40, n.9, p.1360-1374, set. 2010.
BULLARD, J.W. et al.. Mechanisms of cement hydration. Cement and Concrete
Research,
v.41,
n.12,
p.1208-1223,
2010.
Disponível
em:<
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008884610002152> Acesso em:
15 out. 2013.

209

CABRERA, J.; ROJAS, M. F.. Mechanism of hydration of the metakaolin-lime-water
system. Cement and Concrete Research, v.31, p.177-182, 2001.

CAMPONERO, J. e TENÓRIO, J. A. S.. Técnicas de análise térmica. PMI-2201
Análises Térmicas, [201?]. Disponível em:
<http://www.angelfire.com/crazy3/qfl2308/1_multipart_xF8FF_9_ANALISE_TERMIC
A_PMI-2201.pdf > Acesso em: 28 abr. 2012
CHAKRABORTY, A. K. e GHOSH, D. K.. Reexamination of the kaolinite-to-mullite
reaction series. Journal of the American Ceramic Society, v.61, n.3-4, p.170173, mar. 1978.
CHAPPEX, T.; SCRIVENER, K. L.. The effect of aluminum in solution on the
dissolution of amorphous silica and its relation to cementitious systems Journal of
American Ceramic Society, v.96, n.2, p.592-597, fev. 2013.
CIMPOR - Cimentos de Portugal.. Relatório de sustentabilidade 2011. 126p.
Disponível
em:<http://www.cimpor.pt/cache/binImagens/rel_sust_PT_bx_PT15801.pdf> Acesso em: jun. 2012.
CINCOTTO, M. A.;CHOTOLI, F. F.; QUARCIONI, V. A.. Application of Chapelle’s
method in the determination of the calcium consumption in pozzolanic materials.
Structural and Materials Journal, IBRACON, 11 f. , no prelo 2014.
COIMBRA, M. A.; SANTOS, W. N.; MORELLI, M. R.. Recuperação de resíduos
inorgânicos para a construção civil. Cerâmica, v.48, n.306, p.44-48, abr./maio/jun.
2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ce/v48n306/10678.pdf> Acesso em:
25 maio 2011.
CORDEIRO, G. C.; TOLEDO FILHO, R. D.; FAIRBAIRN, E. M. R.. Caracterização da
cinza de bagaço de cana-de-açucar para emprego como pozolana em materiais
cimentícios. Nova Química, v.32, n.1, p.82-86, 2009.
CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – Serviço Geológico do
Brasil.. Busca no site. Disponível em: <http://www.cprm.gov.br/> Acesso: jun. 2012.
CUNHA, F. O.; TOREM, M. L.; D'ABREU, J. C.. A influência do pH na reologia de
polpas de caulim. Ouro Preto: Revista Escola de Minas, v.60, n.3, p.505-511,
jul./set. 2007.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S037044672007000300011 > Acesso em: 09 jul. 2012.
DE PAULA, M. O. et al.. Avaliação da atividade pozolânica da cinza de bagaço de
cana-de-açucar. Viçosa: Paraná, Engenharia na Agricultura, v.17, n.1, p.15-20,
jan./fev. 2009.

210

DE SILVA, P. S.; GLASSER, F.P.. Phase relation in the system CaO-Al2O3-SiO2 –
H2O relevant to metakaolin-calcium hydroxide hydration. Cement and Concrete
Research, v.23, p.627-639, 1993.
DE SOUZA, C. M. G.. Orientação verbal sobre RMN. Centro de Metrologia em
Química do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, 2012-2013.
DEAN, J. A.. Lang’s handbook of chemistry. United States of America: 15ª ed. Mc
Graw-Hill, 1292p. 1999.
DEER, W. A.; HOWIE, R. A.; ZUSSMAN, J.. Rock forming minerals. Londres: 6
ed. Longmans, Green and Co Ltda, v.3, 1966.
DEER, W. A.; HOWIE, R. A.; ZUSSMAN, J. Minerais constituintes das rochas –
uma introdução. Lisboa: Longmans, Green and Co Ltda, 1981, 561p.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. Busca no site. 2012.
Disponível em:< http://www.dnpm.gov.br/ > Acesso em: dez. 2012
DONOSO, J. P.. Espectroscopia Física – Ressonância Magnética Nuclear São
Carlos, Universidade de São Paulo, Instituto de Física de São Carlos, 74p. [200?].
Disponível em: http://www.doraci.com.br/downloads/engenharia/espectroscopia-ressmag-nuc.pdf> Acesso em: ago. 2013.
FARIAS FILHO, J. et al.. Avaliação de atividade pozolânica de resíduos da
construção civil. Foz de Iguaçu: Paraná. In: 17º Congresso Brasileiro de
Engenharia de Materiais. nov. 2006.
FERNANDEZ, R.;MARTIRENA, F. e SCRIVENER, K. L.. The origin of the pozzolanic
activity of calcined clay minerals: A comparison between kaolinite, illite and
montmorillonite. Cement and concrete research, v.41, p.113-122, 2011.
FIGUEIREDO, A.. Alternativas e inovações tecnológicas do concreto nas
construções. Aula do Mestrado Profissional IPT, 2011.
FISICA MODERNA – UFRGS.. Difração de Raio X. Capítulo 5 – RaioX. Disponível
em: <http://www.if.ufrgs.br/tex/fis142/fismod/mod05/m_s03.html> Acesso em: 28 abr.
2012.
FLORES, Y. C.. Produção de aditivos minerais finos a nanométricos por
moagem de alta energia e a avaliação de sua atividade pozolânica. Rio de
Janeiro: 2010, 119 f., Dissertação (Mestrado em Engenharia Metalúrgica e de
Materiais) Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2010. Disponível em :
<http://objdig.ufrj.br/60/teses/coppe_m/YemcyCalcinaFlores.pdf > Acesso em: 02
out. 2012.
FRIAS, M.; ROJAS, M. I. S.; CABRERA, J.. The effect that the pozzolanic reaction of
metakaolin has on the heat evolution in metakaolin-cement mortars. Cement and
Concrete Research, v.30, p.209-216, 2000.

211

FRÍAS, M.; CABRERA, J.. Influence of MK on the reaction kinetics in MK/lime and
MK-blended cement systems at 20°C. Cement and Concrete Research, v. 31, p
519-527, 2001.
GAMIZ, E. et al., Relationships between chemico-mineralogical composition and
color properties in selected natural and calcined Spanish kaolins. Applied Clay
Science, v.28, p.269-282, 2005.
GOBBO, L. A.. Aplicação da difração de raios-X e método de Rietveld no
estudo de cimento Portland. São Paulo: 273 f., Tese (Doutorado em Recursos
Minerais e Hidrogeologia) Instituto de Geociências Universidade de São Paulo,
2009.
HEWLETT, P. C.. Lea’s chemistry of cement and concrete. 4ª ed. Elsevier Science
& Technology Books, Butterworth Heinemann, 1066p. 2004.
HOPPE FILHO, J.. Sistemas cimento, cinza volante e cal hidratada: mecanismos
de hidratação, microestrutura e carbonatação de concreto. São Paulo: 318 f., Tese
(Doutorado em engenharia) Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2008.
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,
Desenvolvimento de tecnologia para o aproveitamento de resíduos da
indústria de cerâmica vermelha nos APLs de Itu e Tambaú - Produção de
pozolanas para utilização em materiais à base de cimento. Relatório técnico ITU &
TAMBAU – 134608-205, Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia
(SDECT) out. 2013a.
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,
Desenvolvimento de tecnologia para o aproveitamento de resíduos da
indústria de cerâmica vermelha nos APLs de Tatuí /Vargem Grande do Sul Produção de pozolanas para utilização em materiais à base de cimento. Relatório
técnico TAUTI & VGS – 134609-205, Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e
Tecnologia (SDECT) out. 2013b.
INSTRUTÉCNICA..
Busca
no
site.
2012.
<http://www.instrutec.com.br/v2/represen/bic/teoriazeta.html >
2012.

Disponível
em:
Acesso em: 10 jul.

ISAIA, G. (Ed.). Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e
Engenharia de Materiais. IBRACON, 2.ed., v.1, 2010.
JOINT COMMITTEE ON POWDER DIFFRACTION STANDARDS – JCPDS. 1974.
Selected powder diffraction data for minerals, data book, Swarthmore. 833p.
KIKUMA, J. et al.. In situ time-resolved X-ray diffraction of tobermorite formation
process under autoclave condition. Journal of American Ceramic Society, v.93,
n.9, p.2667-2674, mar. 2010.
KIRCHHEIM, A. P.. Aluminato tricálcico e ortorrômbico: análise de hidratação in
situ e produtos formados. Porto Alegre: 265 f., Tese (Doutorado em engenharia) Pós

212

Graduação da Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
2008. Disponível em:< http://hdl.handle.net/10183/14404> Acesso em: 16 jul. 2013.
KNIGHT, C. T. G.; BALEC, R. J.; KINRADE, S. D.. The structure of silicate anions in
aqueous alkaline solutions. Angewandt Chemie International Edition, v.46, n.43,
p.8148-8152, nov. 2007. Disponível em:
< http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.200702986/abstract > Acesso em: 23
mar. 2012.
KUPERMAN.S.. Calor sob controle. Tecnologia, Revista Téchne, v.190, nov. 2012.
Disponível em: < http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/190/artigo286974-2.aspx>
Acesso em: 10 set. 2013
LARGER, G. A.; ARMBRUSTER, TH.; FABER, J.. Neutron and X-ray diffraction
study of hydrogarnet Ca3Al2(O4H4)3 . American Mineralogist, v.72, p.756-765,
1987. Disponível em: < http://www.minsocam.org/ammin/AM72/AM72_756.pdf>
Acesso em: 16 jul. 2013.
LOTHEMBACH, B. et al., Influence of limestone on the hydration of Portland
cements. Cement and Concrete Research, v. 38, p.848-860, 2008.
LOWENSTEIN, W.. in: The distribution of aluminum in the tetha-hedra of silicates
and aluminates. Anais: Reunião anual da Sociedade Brasileira de Geologia, Ed.
Max Lowenstein & Cia. p.92-96, 1952.
LUZ, A. B. da; DAMACENO, E. C.. Caulim: um mineral industrial importante. Rio de
Janeiro: Tecnologia Mineral, Centro de Tecnologia Mineral /CNPq, 39p., 1993.
MEIRA, J. M. L.. Argilas: o que são, propriedades e classificações, Comunicações
Técnicas, VISA Consultores, jan. 2001. Disponível em:
http://www.visaconsultores.com/pdf/VISA_com09.pdf > Acessado em: abr. 2013.
METHA, P. K.. MONTEIRO, P. J. M.. Concreto – Microestrutura, propriedades e
materiais. São Paulo: IBRACOM, 3 ed., 2008, 674p.
MINDAT. Buscas no site. Mineral and Locality Database. Disponível em:<
http://www.mindat.org/> Acesso em: 16 jul. 2013.
MINDAT.. Katoite. Mineral data publishing, version 1.2, 2001. Disponível em:
<http://rruff.info/doclib/hom/katoite.pdf > Acesso em: 29 ago. 2013.
MINDESS, S.; YOUNG, J. F.. Concrete.
Cliffs, 671p., 1981.

New Jersey: Prentice-Hall Englewood

MILLOT, G.. Géologie des argiles. Bélgica, ed. Masson et Cie., 499p., 1964.
MONTOVANI, M. et al, Stability of phyllosilicates in Ca(OH)2 solution: Influence of
layer nature, octahedral occupation, presence of tetrahedral Al and degree of
crystallinity. Applied Geochemistry, v.24, p.1251-1260, 2009.

213

MOURA, W. A.. DAL MOLIN, D. C. C.. Influência da adição de escória de cobre em
características relacionadas à durabilidade do concreto. Ambiente Construído,
Porto Alegre: RS, v.4, n.2, p.41-56, abr./jun. 2004.
MOYA, J.S.. SEMA, C.J. e IGLESIAS, J. E.. On the formation of mullite from
kandites. Journal of Materials Science, v.20, n., p.32-36, jan. 1985.
MÜLLER, C. J.. Pozzolanic activity of natural clay minerals with respect to
environmental geotechnics. Zurich: 159 f., Tese (Doctor of Technical Sciences)
Swiss Federal Institute of Technology of Zurich, 2005.
MURAT, M.. Hidration reaction and hardening of calcined clays and related minerals
1 – Preliminary investigation on metakaolinite. Cement and Concrete Research,
v.13, p.259-266, 1983.
NITA, C.. Utilização de pozolanas em compositos de cimentos reforçados com
fibras de celulose e PVA. São Paulo: 2006, 128 f., Dissertação (Mestrado em
engenharia) Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2006 .
OBRA LIMPA.. Gestão de Resíduos: importante passo para a sustentabilidade do
ambiente construído. Disponível em:<www.obralimpa.com.br> Acesso em: 27 jul.
2011.
OLIVEIRA, C. A. de SOUZA.. Avaliação microestrutural e comportamento físico
e mecânico de concretos de alto desempenho produzidos com metacaulim.
Belo Horizonte: 2007, 214 f., Tese (Doutorado em ciências dos materiais)
Universidade Federal de Minas Gerais 2007.
PAULA, et al., Potencial da cinza do bagaço da cana-de-açucar como material de
substituição parcial de cimento Portland. Revista brasileira de engenharia agrícola
e ambiental – AGRIAMBI, v.13, n.13, p.353-357, 2009.
PIETERSEN, H. S.et al, The reaction mechanism of blended cements: A 29Si NMR
study SP 132-44. In: Fly ash, silica fume, slag, and natural pozzolans in
concrete proceedings, fourth international conference. Istambul, Turquia, v.1,
p.803-811, 1992.
PORMIN – MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA DO BRASIL. Caulim. Disponível
em:<http://www.pormin.gov.br/informacoes/arquivo/caulim_propriedades_aplicabilida
de_ocorrencias.pdf> Acesso em: 12 ago. 2011.
QUARCIONI, V. A.. Influência da cal hidratada nas idades iniciais da hidratação
do cimento Portland – estudo em pasta. São Paulo: 2008, 188 f. Tese (Doutorado
em engenharia) Universidade de São Paulo, 2008.
RACHAD, A. M.. Metakaolin as cementitious material: History, scours, production
and composition – A comprehensive overview. Construction and Building
Materials, v.41, p.303-318, 2013.

214

RAMACHANDRAN, V. S.. Applications of differential thermal analysis in cement
chemistry. New York: ed. Chemical publishing company inc., 308p., 1969.
RAMACHANDRAN, V. S.; FELDMAN, R. F.; BEAUNDOIN, J. J.. Concrete Science.
London: ed. Heyden and Son, Treatise on Current Research 427p. 1981.

RAMACHANDRAN, V. S. et al. Handbook of thermal analysis of construction
materials. Ottawa: ed. Willian Andrew Publishing, New York Institute for research
in construction, National research council of Canada, 691p., 2002.
ROJAS, M. I. S.; FRIAS, M. e RIVERA, J.. Estudios sobre el calor de hidratacion
desarrollado en morteros con materiales puzolânicos: naturales y subproductos
industriales. Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja. Materiales
de Construccion, v.50, n.256, p.39-47, out./nov./dez 2000.
RAVERDY, M. et al . Appréciation de l’ ativité puozzolanique des constituants
secundaries. In: Congrés international de la chimie des ciments, Paris, 7° ed.,
v.III e IV, 1980.
SABIR, B. B.; WILD, S.; BAI, J.. Metakaolin and calcined clays as pozzolans for
concrete. A review. Cement and Concrete Composites, v. 23, n. 6, p. 441-454,
2001.
SANTOS, P. de S.; SANTINI, P.. Análise térmica diferencial de bauxitos, de argilas
aluminosas e lateritos. Cerâmica, v.9, n.33, 1963.
SANTOS, P. de S.. Ciência e Tecnologia das Argilas. São Paulo: 2.ed. Edgard
Blucher, v.1,2 e 3. 1989.
SANZ, J.; SERRATOSA, J. M.. 29Si and 27Al hight-resolution MAS-NMR spectra of
phyllosilicates. Journal of Americal Chemical Society, n.106, p.4790-4793,
1984.
SANZ, J. et al.. Aluminum-27 and Silicon-29 Magic-Angle Spinning Nuclear
Magnetic Resonance Study of the Kaolinite-Mullite Transformation. mar. 2005 (on
line) Journal of the American Ceramic Society, v.71, p. C418-C421, out. 1988
Disponível em:
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1151-2916.1988.tb07513.x/abstract>
Acesso em: 28 jul. 2011.
SERRY, M. A. et al.. Metakaolin-lime hydration products.
v.79, p.103-110, 1984.

Thermochimica acta,

SHI, C.. An overview on the activation of reactivity of natural pozzolan. Canadian
Journal of Civil Engineering, v.28, n.5, p.778-786, 2001 Disponível em:
<http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/l01-041> Acesso em: 12 ago.
2011.

215

SHI, C.; KRIVENKO, P. V.; ROY, D.. Alkali-Activated Cement’s and Concrets.
New York: Taylor & Francis Group, 376p., 2006 .
SMYKATZ-KLOSS, W.. Differential thermal analysis. Application and results in
mineralogy. New York , ed. Springer- Velag, 186p., 1974.
SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CIMENTO.
2012.

Press Kit 2012.

22p.,

SOUZA, P. S. L.. Verificação da influência do uso de metacaulim de alta
reatividade nas propriedades mecânicas do concreto de alta resistência. Porto
Alegre: 203 f., Tese (Doutorado em Engenharia Civil). Escola de Engenharia da
UFRGS, 2003.
STEPHAN, D. e WISTUBA, S.. Crystal structure refinement and hydration behavior
of doped tricalcium aluminate. Cement and Concrete Research, v. 36, p.20112020, 2006. Disponível em:
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008884606001669>
Acesso
em: 17 jul. 2013.
TASHIMA, M. M. et al.. Cinza de casca de arroz (CCA) altamente reativa: método de
produção e atividade pozolânica. Porto Alegre, Ambiente Construído, v.2, n.2,
p.151-163, abr./jun. 2012.
THOMAS, J. J. et al.. Modeling and simulation of cement hydration kinetics and
microstructure development. Cement and Concrete Research, v.41, n.12, p.12571278, 2010. Disponível em:
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008884610002796> Acesso em:
15 out. 2013.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL.
Termodinâmica
Metalúrgica II. Secretaria de Ensino à Distância [200-] Disponível em:
<http://www.ufrgs.br/termodinamica2/crbst_43.html> Acesso em: 9 ago. 2011.
VLACH, S. R. F.. A classe dos tectossilicatos: guia geral da teoria e exercícios. Série
didática, Revista do Instituto de Geociências da USP, Departamento de
mineralogia e Geotectônica, 49p., [200?]. Disponível em:
<http://www.revistas.usp.br/guspsd/article/download/45426/49038 > Acesso em: 29
maio 2013.
VIEIRA, A. A. P.. Estudo do aproveitamento de resíduos de cerâmica vermelha
como substituição pozolânica em argamassas e concretos. Paraíba: 2005, 127
f., Dissertação (Mestrado em Engenharia) Universidade Federal da Paraíba, 2005.
Disponível
em:
<http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_arquivos/4/TDE-2006-0920T131145Z-39/Publico/arquivototal.pdf> Acesso em: 25 maio 2011.
VITRUVIUS POLLIO, M.. The ten books on Architecture. 100 a.C. (Tradução de
Morgan, M. H. para inglês), Londres: ed. Oxford University Press 332p. 1914
Disponível em: <http://www.archive.org/details/vitruviustenbook00vitruoft> Acesso

216

em: 17 jun. 2011.
WEAVER, C. E.. Clays muds and shales. Netherlands, Developments in
Sedimentology 44, ed.Elsevier, 819p. 1989.
WEBMINERAL.
Busca no site.
Crystallography.
<http://webmineral.com > Acesso em: 13 out. 2011.

Disponível

em:

ZAMPIERI, V. A.. Mineralogia e mecanismos de ativação e reação das
pozolanas de argilas calcinadas, São Paulo: 1989, 191p., Dissertação (Mestrado
em Geociências) Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, 1989.
ZAMPIERI, V. A.. Cimento Portland aditivado com pozolanas de argilas
calcinadas: fabricação, hidratação e desempenho mecânico. São Paulo: 1993,
144p. Tese (Doutorado em Geociencias ) Instituto de Geociências da Universidade
de São Paulo, 1993.

217

APÊNDICE A
DADOS DOS ENSAIOS DE DRX
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Os dados a seguir foram juntados no apêndice de modo a fornecer mais
informações sobre os resultados obtidos, as análises realizadas e subsidiar outras
análises.

DRX – Difratometria de raios-X

Os difratogramas a seguir foram inseridos em programa CAD DraftSight
release 11.02.8, para a delimitação das áreas de amorfos e cálculo integral das
mesmas. Em seguida são disponibilizados difratogramas de caracterização de todas
as amostras de argilas utilizadas.
Tabela A1 – Área calculada dos amorfos nos difratogramas de raios-X.

500°C – área 66,12

550°C – área 78,50

600°C – área 223,91

650°C – área 237,19
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700°C – área 240,79

750°C – área 206,37

800°C – área 104,23

850°C – área 124,44

Condições gerais
Posição: entre 15°[2 Ѳ] e 35°[2 Ѳ]
Posição de altura máxima da curva: aprox.
24°[2 Ѳ]
Curva composta bézier quadrática.

Comercial – área 238,14
Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico A1 – Difratograma do material in natura com a presença dos picos
principais de muscovita (8°), caulinita (12°), e qu artzo (26°) .

Caulinita
Quartzo
Muscovita

Fonte – Elaborado pelo autor.
Gráfico A2 – Difratograma do material calcinado a 500°C com a presença
dos picos principais de muscovita (8°), caulinita ( 12°), e quartzo
(26°).

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico A3 – Difratograma do material calcinado a 550°C com a presença de
picos principais de muscovita (8°) e quartzo (26°).

Quartzo
Ortoclásio
Muscovita

Fonte – Elaborado pelo autor.
Gráfico A4 – Difratograma do material calcinado a 600°C com a presença de
picos principais de muscovita (8°) e quartzo (26°).

Quartzo

Muscovita

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico A5 – Difratograma do material calcinado a 650°C com a presença de
picos principais de muscovita (8°) e quartzo (26°).

Quartzo

Muscovita

Fonte – Elaborado pelo autor.
Gráfico A6 – Difratograma do material calcinado a 700°C com a presença de
picos principais de muscovita (8°) e quartzo (26°).

Quartzo

Muscovita

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico A7 – Difratograma do material calcinado a 750°C com a presença de
picos principais de muscovita (8°) e quartzo (26°).

Quartzo
Muscovita
Microclinio

Fonte – Elaborado pelo autor.
Gráfico A8 – Difratograma do material calcinado a 800°C com a presença de
picos principais de muscovita (8°) e quartzo (26°).

Quartzo

Muscovita

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico A9 – Difratograma do material calcinado a 850°C com a presença de
picos principais de muscovita (8°) e quartzo (26°).

Quartzo

Muscovita

Fonte – Elaborado pelo autor.
Gráfico A10 – Difratograma do material comercial com a presença de picos
principais de muscovita (8°), caulinita (12°) e qua rtzo (26°).

Quartzo
Muscovita
Caulinita

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico A11 – Difratograma comparativo do material in natura da 1ª moagem
e da 2ª moagem com a presença dos picos principais de
muscovita (8°), caulinita (12°) e quartzo (26°).

Fonte – Elaborado pelo autor.

O Gráfico A11 mostra a análise da primeira moagem e da segunda moagem composta
pelos mesmos constituintes, porém, com intensidades diferentes.
A primeira moagem manual de 3,0 kg do material in natura aconteceu para obtenção
de material calcinado em forno de mufla em quantidades de 40 gramas para cada
temperatura com residência de 2 horas. Este material foi destinado aos ensaios de
caracterização, ensaios com cal (Chapelle e Calorimetria de condução) e ensaio com
cimento (Calorimetria de condução).
A segunda moagem manual utilizou 5,0 kg de material in natura passando pelos
mesmos processos e etapas que a primeira. Este material foi calcinado em forno de médio
porte em quantidades de 800 gramas para cada amostra com residência de 2 horas cada.
Este material foi utilizado para ensaios de Índice de Atividade Pozolânica com cal (NBR
5751, 2010) e Índice de Atividade Pozolânica com Cimento (NBR 5752, 2010) que exigem
maior quantidade e igualmente nos ensasios correlatos de Chapelle e calorimetria de
condução isotérmica..
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Gráfico A12 – Difratograma do material comercial reagido com Ca(OH)2 por sete dias
no ensaio de calorimetria de condução na propoção pozolana:CaO 1:1,5
a 55°C.

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico A13 – Difratograma do material in natura reagido com Ca(OH)2 por sete dias
no ensaio de calorimetria de condução na propoção pozolana:CaO 1:1,5
a 55°C.

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico A14 – Difratograma do material calcinado a 500°C e rea gido com Ca(OH)2 por
sete dias no ensaio de calorimetria de condução na propoção
pozolana:CaO 1:1,5 a 55°C.

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico A15 – Difratograma do material calcinado a 600°C e rea gido com Ca(OH)2 por
sete dias no ensaio de calorimetria de condução na propoção
pozolana:CaO 1:1,5 a 55°C.

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico A16 – Difratograma do material calcinado a 700°C e rea gido com Ca(OH)2 por
sete dias no ensaio de calorimetria de condução na propoção
pozolana:CaO 1:1,5 a 55°C.

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico A17 – Difratograma do material calcinado a 700°C e rea gido com Ca(OH)2 por
sete dias no ensaio de calorimetria de condução na propoção
pozolana:CaO 1:1,5 a 55°C (repetição do ensaio).

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico A18 – Difratograma do material calcinado a 750°C e rea gido com Ca(OH)2 por
sete dias no ensaio de calorimetria de condução na propoção
pozolana:CaO 1:1,5 a 55°C.

Fonte – Elaborado pelo autor.
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A seguir estão disponibilizados os gráficos de análise TG/DTG e DTA utilizados neste
trabalho.
Gráfico B1 – Curvas termodiferencial e de termogravimetria derivada do material in
natura.

Fonte – Elaborado pelo autor.
Gráfico B2 – Curvas termodiferencial e de termogravimetria derivada do material
calcinado a 500°C.

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico B3 – Curvas termodiferencial e de termogravimetria derivada do material
calcinado a 550°C.

Fonte – Elaborado pelo autor.
Gráfico B5 – Curvas termodiferencial e de termogravimetria derivada do material
calcinado a 600°C .

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico B6 – Curvas termodiferencial e de termogravimetria derivada do material
calcinado a 650°C .

Fonte – Elaborado pelo autor.

Gráfico B7 – Curvas termodiferencial e de termogravimetria derivada do material
calcinado a 700°C.

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico B8 – Curvas termodiferencial e de termogravimetria derivada do material
calcinado a 750°C.

Fonte – Elaborado pelo autor.

Gráfico B9 – Curvas termodiferencial e de termogravimetria derivada do material
calcinado a 800°C.

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico B10 – Curvas termodiferencial e de termogravimetria derivada do material
calcinado a 850°C.

Fonte – Elaborado pelo autor.
Gráfico B11 – Curvas termodiferencial e de termogravimetria derivada do material
comercial.

Fonte – Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE C
DADOS DOS ENSAIOS DE CALOR DE REAÇÃO
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A seguir estão apresentados os gráficos originais de calor de reação e calor de
hidratação.
Material sem ambientação de reagentes, frascos e água.
Gráfico C1 – Curvas de fluxo de calor das diversas amostras ensaiadas na
temperatura de 55°C com proporção de 1:1,5
pozolana:CaO.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
Gráfico C2 - Curvas de calor acumulado das diversas amostras ensaiadas
na temperatura de 55°C com proporção de 1:1,5
pozolana:CaO.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico C3 - Curvas de fluxo de calor das diversas amostras ensaiadas na
temperatura de 55°C com proporção de 1:0,32 pozolan a:CaO.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Gráfico C4 - Curvas de calor acumulado das diversas amostras ensaiadas
na temperatura de 55°C com proporção de 1: 0,32
pozolana:CaO.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

108 120 132 144 156 168

242

Material com adequação de temperatura em estufa para reagentes, frascos e
água.
Gráfico C5 - Curvas de fluxo de calor das diversas amostras ensaiadas na
temperatura de 55°C com proporção de 1:1 pozolana:C aO.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Gráfico C6 - Curvas de calor acumulado das diversas amostras ensaiadas
na temperatura de 55°C com proporção de 1:1 pozolan a:CaO.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
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Gráfico C7 - Curvas de fluxo de calor das diversas amostras ensaiadas na
temperatura de 55°C com proporção de 1:2 pozolana:C aO.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Gráfico C8 - Curvas de calor acumulado das diversas amostras ensaiadas
na temperatura de 55°C com proporção de 1:2 pozolan a:CaO.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

550°C
650°C
750°C
850°C

244

Material sem adequação de temperatura de reagentes, frascos e água.

Fluxo de calor (W/kg)

Gráfico C9 - Curvas de fluxo de calor das diversas amostras ensaiadas na
temperatura de 55°C com proporção de cimento G + 10 %
pozolana.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Gráfico C10 - Curvas de calor acumulado das diversas amostras ensaiadas
na temperatura de 55°C com proporção de cimento G + 10%
pozolana.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
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Material com adequação de temperatura em estufa de reagentes, frascos e água.
Gráfico C11 - Curvas de fluxo de calor das diversas amostras ensaiadas na
temperatura de 55°C com proporção de cimento G + 10 %
pozolana.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Gráfico C12 - Curvas de calor acumulado das diversas amostras ensaiadas
na temperatura de 55°C com proporção de cimento G + 10%
pozolana.
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Fonte – Elaborado pelo autor.
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Tabela C01- Pontos de deflexão na curva de fluxo de calor da pasta com amostra
calcinada a 500°C com proporção pozolana:CaO 1:1,5, a 25°C.
Períodos referentes à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 500°C
(hora:minuto)
Início
0:24
2,46
2,05
1º
5:38
1,43
34,11
2º
32:20
1,92
196,83
3º
47:47
1,93
304,85
4º
n.d.
n.d.
n.d.
Fim
168:00
4,327
1631,84
n.d. = não determinado
Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela C02- Pontos de deflexão na curva de fluxo de calor da pasta com amostra
calcinada a 600°C com proporção pozolana:CaO 1:1,5 , a 25°C.
Períodos referentes à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 600°C
(hora:minuto)
Início
0:31
2,08
2,70
1º
5:35
1,03
27,52
2º
19:32
1,11
81,85
3º
48:49
0,41
165,22
4º
86:47
0,39
214,47
Fim
168:00
0,17
298,80
Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela C03- Pontos de deflexão na curva de fluxo de calor da pasta com amostra
calcinada a 650°C com proporção pozolana:CaO 1:1,5 , a 25°C.
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 650°C
(hora:minuto)
Início
0:45
2,04
3,05
1º
5:36
1,11
27,88
2º
18:14
1,24
81,76
3º
56:33
0,43
194,39
4º
95:33
0,44
258,03
Fim
168:00
0,24
350,18
Fonte – Elaborado pelo autor.
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Tabela C04- Pontos de deflexão na curva de fluxo de calor da pasta
calcinada a 700°C com proporção pozolana:CaO 1:1,5 , a 25°C.
Período referente à
Horário
W/Kg
amostra 700°C
(hora:minuto)
Início
1:10
1,94
1º
5:58
1,13
2º
19:22
1,26
3º
56:29
0,43
4º
95:42
0,44
Fim
168:00
0,24
Fonte – Elaborado pelo autor.

com amostra
J/g
3,56
27,56
85,87
195,09
259,61
325,07

Tabela C05- Pontos de deflexão na curva de fluxo de calor da pasta com amostra
calcinada a 750°C com proporção pozolana:CaO 1:1,5 , a 25°C.
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 750°C
(hora:minuto)
Início
1:31
1,81
7,13
1º
6:07
1,08
29,15
2º
19:11
1,19
82,73
3º
50:14
0,41
173,59
4º
95:48
0,41
243,23
Fim
168:00
0,21
328,64
Fonte – Elaborado pelo autor.
Tabela C06- Pontos de deflexão nos gráficos de calor de reação da amostra Comercial
(Teor 1:1,5 Poz-CaO a 25°C).
Comercial
Horário (hora:minuto)
W/Kg
j/g
Início
0:28
3,37
3,84
1º
4:59
2,09
42,76
2º
21:24
2,57
181,29
3º
47:41
2,83
431,79
4º
95:29
4,65
1075,49
Fim
168:00
7,21
2627,44
Fonte – Elaborado pelo autor.
Tabela C07- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra calcinada a
500°C (Teor 1:1,5 Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 500°C
(hora:minuto)
Início
0:53
1,55
0,62
1°
2:07
-1,21
-0,33
2º
8:48
3,37
41,38
3º
20:18
1,48
140,22
4º
43:03
0,32
208,56
Total
168:00
0,04
251,25
Fonte – Elaborado pelo autor.
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Tabela C08- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra calcinada a
600°C (Teor 1:1,5 Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 600°C
(hora:minuto)
Início
0:53
2,33
1,22
1°
2:04
-0,80
2,38
2º
8:06
4,82
62,48
3º
20:20
1,87
208,07
4º
42:38
0,50
294,52
Total
168:00
0,01
354,64
Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela C09- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra calcinada a
650°C (Teor 1:1,5 Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 650°C
(hora:minuto)
Início
0:58
1,57
0,78
1º
2:06
-0,42
2,32
2º
7:50
4,87
62,02
3º
20:43
1,78
213,62
4º
40:34
0,55
291,43
Total
168:00
0,05
345,38
Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela C10- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra calcinada a
700°C (Teor 1:1,5 Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 700°C
(hora:minuto)
Início
0:58
0,87
0,37
1°
2:08
-0,87
-0,40
2º
7:57
4,74
55,60
3º
21:21
1,52
201,23
4º
42:40
0,31
267,34
5°
66:25
0,00
276,75
Total
168:00
-0,10
252,57
Fonte – Elaborado pelo autor.
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Tabela C11- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra calcinada a
700°C-repetição (Teor 1:1,5 Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 700°C rep.
(hora:minuto)
Início
0:52
6,004
4,45
1°
2:07
3,122
23,835
2º
6:56
4,934
114,36
3º
22:10
1,539
279,95
4º
44:32
0,388
355,09
Total
168:00
0,037
400,41
Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela C12- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra calcinada a
750°C (Teor 1:1,5 Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 750°C
(hora:minuto)
Início
0:52
1,50
0,69
1º
2:06
-0,67
1,19
2º
7:56
4,83
60,66
3º
20:23
1,78
206,97
4º
40:55
0,52
286,83
Total
168:00
0,05
338,28
Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela C13- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra Comercial
(Teor 1:1,5 Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário (hora:minuto)
W/Kg
j/g
amostra Comercial
Início
0:51
3,28
1,91
1º
2:04
-0,84
4,30
2º
8:15
5,19
72,01
3º
23:10
1,49
252,92
4º
41:48
0,48
312,75
Total
168:00
0,48
369,33
Fonte – Elaborado pelo autor.
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Tabela C14- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra 500°C (Teor
1:1 Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 500°C
(hora:minuto)
Início
0:21
-0,13
-8,81
1º

0:39

8,77

7,09

2º

1:58

8,54

47,46

3º

7:40

3,53

173,27

4º

18:31

1,45

263,06

5°

40:34

0,33

321,83

168:00

0,03

364,71

Total
Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela C15- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra 550°C (Teor
1:1 Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 550°C
(hora:minuto)
Início
0:21
1,16
0,00
1º

0:39

10,06

8,81

2º

2:17

10,30

68,40

3º

7:29

5,42

221,84

4º

18:34

1,52

333,52

5°

41:51

0,41

399,71

168:00

0,06

462,23

Total
Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela C16- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra 600°C (Teor 1:1
Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 600°C
(hora:minuto)
Início
0:22
0,25
0,00
1º

0:34

9,62

5,03

2º

2:09

11,04

65,20

3º

10:05

3,62

278,88

4º

21:46

1,04

357,95

5°

40:36

0,38

401,48

168:00

0,04

454,17

Total
Fonte – Elaborado pelo autor.
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Tabela C17- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra 650°C (Teor 1:1
Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 650°C
(hora:minuto)
Início
0:37
9,79
7,74
1º

0:52

9,60

16,68

2º

2:13

10,33

65,11

3º

9:05

3,42

236,51

4º

20:50

0,92

310,41

5°

40:25

0,34

350,26

168:00

0,06

408,87

Total
Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela C18- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra 700°C (Teor 1:1
Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 700°C
(hora:minuto)
Início
0:42
10,87
10,96
1º

0:49

10,86

15,34

2º

2:06

11,68

67,79

3º

8:37

4,07

256,79

4º

19:43

1,14

340,28

5°

39:40

0,43

391,10

168:00

0,06

454,66

Total
Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela C19- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra 750°C (Teor 1:1
Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 750°C
(hora:minuto)
Início
0:35
11,12
7,54
1º

0:54

10,75

19,77

2º

2:06

11,53

68,07

3º

8:40

3,92

255,40

4º

19:28

1,06

333,35

5°

40:57

0,36

381,71

168:00

0,06

441,05

Total
Fonte – Elaborado pelo autor.
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Tabela C20- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor de da amostra 800°C (Teor
1:1 Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 800°C
(hora:minuto)
Início
0:36
11,38
7,69
1º

1:04

10,67

25,77

2º

2,121

11,12

67,24

3º

9:07

3,84

258,24

4º

19:18

1,16

333,63

5°

40:02

0,41

386,25

168:00

0,06

445,50

Total
Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela C21- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra 850°C (Teor 1:1
Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 850°C
(hora:minuto)
Início
0:30
12,27
6,22
1º

1:19

9,34

36,55

2º

2:14

9,62

67,92

3º

9:11

3,538

253,11

4º

19:18

1,158

305,88

5°

41:53

0,38

361,09

168:00

0,051

418,09

Total
Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela C22- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra Comercial (Teor
1:1 Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra Comercial
(hora:minuto)
Início
0:58
11,32
21,76
1º

4:53

4,04

126,84

2º

5:46

4,15

139,85

3º

16:14

2,14

261,17

4º

40:38

0,50

356,21

5°

68:22

0,20

386,40

168:00

0,02

423,91

Total
Fonte – Elaborado pelo autor.
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Tabela C23- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra in natura (Teor
1:1 Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra In natura
(hora:minuto)
Início
0:45
1,02
0,65
1º

5:51

0,32

9,60

2º

n.d.

n.d.

n.d.

3º

n.d.

n.d.

n.d.

4º

n.d.

n.d.

n.d.

5°

n.d.

n.d.

n.d.

0,02

83,85

Total
168:00
n.d. = não determinado
Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela C24- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra 500°C (Teor 1:2
Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 500°C
(hora:minuto)
Início
0:45
10,92
10,27
1º

1:39

9,47

44,27

2º

2:45

9,70

84,62

3º

8:20

4,90

244,16

4º

25:18

0,85

382,59

5°

45:55

0,25

419,39

Total
168:00
Fonte – Elaborado pelo autor.

0,031

459,25

Tabela C25- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra 550°C (Teor 1:2
Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 550°C
(hora:minuto)
Início
0:43
12,10
10,10
1º

1:26

10,91

39,29

2º

2:48

11,41

94,85

3º

9:01

4,88

279,72

4º

23:54

0,97

397,17

5°

46:16

0,30

441,74

Total
168:00
Fonte – Elaborado pelo autor.

0,04

487,39
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Tabela C26- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra 600°C (Teor 1:2
Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 600°C
(hora:minuto)
Início
0:40
13,51
11,19
1º

1:41

12,00

40,31

2º

2:41

12,82

101,88

3º

8:55

5,30

306,07

4º

24:56

0,93

436,14

5°

44:18

0,32

474,51

168:00

0,04

521,34

Total
Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela C27- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra 650°C (Teor
1:2 Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 650°C
(hora:minuto)
Início
0:40
14,20
10,51
1º

1:18

11,86

39,87

2º

2:39

12,81

99,40

3º

8:37

5,57

298,08

4º

22:44

1,07

426,54

5°

44:23

0,31

470,84

Total
168:00
Fonte – Elaborado pelo autor.

0,044

518,42

Tabela C28- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra 700°C (Teor
1:2 Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 700°C
(hora:minuto)
Início
0:38
13,59
10,43
1º

1:29

11,15

47,62

2º

2:28

11,47

87,80

3º

8:26

4,80

264,24

4º

22:40

0,94

374,84

5°

45:05

0,27

415,58

168:00

0,04

458,27

Total
Fonte – Elaborado pelo autor.
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Tabela C29- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra 750°C (Teor
1:2 Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 750°C
(hora:minuto)
Início
0:39
13,47
10,87
1º

1:27

11,19

45,65

2º

2:32

11,64

90,29

3º

8:29

5,16

270,98

4º

24:43

0,95

406,78

5°

44:47

0,29

444,59

168:00

0,04

489,82

Total
Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela C30- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra 800°C (Teor
1:2 Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 800°C
(hora:minuto)
Início
0:38
13,99
10,28
1º

1:33

11,14

50,74

2º

2:23

11,38

84,13

3º

8:12

4,83

254,56

4º

20:40

1,22

363,58

5°

45:10

0,29

415,74

168:00

0,05

464,84

Total
Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela C31- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra 850°C (Teor
1:2 Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra 850°C
(hora:minuto)
Início
0:35
14,35
9,09
1º

1:37

11,18

54,73

2º

2:26

11,38

88,29

3º

8:47

4,77

270,85

4º

22:46

1,13

390,04

5°

44:46

0,36

440,21

168:00

0,052

498,88

Total
Fonte – Elaborado pelo autor.
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Tabela C32- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra Comercial
(Teor 1:2 Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra Comercial
(hora:minuto)
Início
0:37
14,67
10,30
1º

4:46

5,71

158,31

2º

5:24

5,77

171,14

3º

16:13

2,21

326,83

4º

37:26

0,51

407,86

5°

65:00

0,17

434,82

168:00

0,10

461,99

Total
Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela C33- Pontos de deflexão nas curvas de fluxo de calor da amostra in natura (Teor
1:2 Poz-CaO a 55°C).
Período referente à
Horário
W/Kg
J/g
amostra In natura
(hora:minuto)
Início
0:53
1,26
0,92
1º

4:49

0,27

8,67

2º

8:18

0,32

12,39

3º

n.d.

n.d.

n.d.

4º

n.d.

n.d.

n.d.

5°

n.d.

n.d.

n.d.

168:00

0,33

91,62

Total
n.d.= não determinado
Fonte – Elaborado pelo autor.
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ANEXO A:
ESTUDO DE CASO
DADOS DOS ENSAIOS DO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA
PARA O APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DA INDÚSTRIA DE
CERÂMICA VERMELHA – PRODUÇÃO DE POZOLANAS PARA
UTILIZAÇÃO EM MATERIAIS À BASE DE CIMENTO.
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O mestrado profissional do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo
foi estruturado para formar profissionais aptos ao exercício da atividade profissional
qualificada, em empresas e organizações públicas e privadas instaladas no Brasil,
gerando, utilizando e difundindo conhecimentos científicos e tecnológicos focando
melhorar produtos e processos produtivos.
Assim, paralelamente a este projeto de Mestrado, cuja parte experimental foi
desenvolvida no Laboratório de Materias de Construção Civil do IPT, este pósgraduando participou do projeto de P&D que visou o desenvolvimento de tecnologia
para o aproveitamento de resíduos da indústria de cerâmica vermelha nos APLs das
cidades de Itu/Tambaú e Tatuí /Vargem Grande do Sul na produção de pozolanas
para uso em cimento. Este projeto foi executado no IPT para a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo
(INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DE SÃO PAULO, 2013)
A metodologia básica de avaliação da capacidade pozolânica envolvendo
etapas de coleta de materiais, preparação, caracterização e avaliação de pozolanas
no projeto de Mestrado, serviu de referência para o desenvolvimento experimental
do projeto de reaproveitamento de resíduos de cerâmica vermelha.
Os resultados deste trabalho mostraram-se satisfatórios, e os materiais
residuais ensaiados apresentaram um potencial pozolânico satisfatório com
capacidade de aplicação imediata na produção de cimento composto.
Na preparação do material coletado nas olarias foi eficiente a sua moagem até
finura inferior à do cimento CP V ARI utilizado para produção dos cimentos
pozolânicos e empregados nos ensaios físico-mecânicos normalizados específicos
nos ensaios de IAP pelas NBR 5751 (2012) e NBR 5752 (2012), obtendo-se desvio
relativo máximo ≤ 6%.
As técnicas de caracterização aplicadas foram difratometria de raios-X,
termogravimetria, termogravimetria diferencial e fluorescência de raios-X, além do
ensaio Chapelle. Devido ao grande número de amostras utilizadas no trabalho e o
tempo reduzido de execução, foi necessária a utilização de fluorescência de raios-X
para a análise química dos materiais e não foi utilizada a calorimetria de condução
isotérmica. Contudo, as pesquisas experimentais e bibliográficas desenvolvidas no
projeto de mestrado contribuíram efetivamente para a avaliação do resíduo de
cerâmica vermelha (RCV) e o bom andamento dos trabalhos.
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São apresentados os resultados obtidos com os resíduos da Cerâmica Colina
localizada na cidade de Tatuí/SP, produtora de blocos de vedação e proprietária de
sua jazida de argila empregada na produção. Os resultados dos ensaios realizados
nos resíduos da Cerâmica Colina mostraram um produto composto por
argilominerais caulinita e montmorilinita, mica muscovita, quartzo e hematita, além
de outros em teores subordinados, identificados por DRX.
No ensaio Chapelle obteve-se 434mg de Ca(OH)2/g de amostra (praticamente
atingiu o valor mínimo fixado por Raverdy et al. (1980) que é de 436 mg de
Ca(OH)2/g de amostra) o que, a princípio, sugere material de desempenho baixo
como pozolana. Entretanto, realizando a pesquisa de calcinação homogênea da
matéria prima, que foi igualmente coletada, em diversas temperaturas comuns à
fabricação de blocos de vedação, constatou-se que a melhoria no processo de
queima fixando-o no intervalo entre 700°C e 800°C torna o resíduo cerâmico mais
reativo cujo valor Chapelle chegou a 556 mg de Ca(OH)2/ g de amostra. Portanto, a
reatividade pode ser otimizada com a melhoria concomitante na qualidade de
produção dos blocos de vedação.
No ensaio de Índice de Atividade Pozolânica com cal NBR 5751 (2012) obtevese o valor médio de 8,8 MPa, valor considerado adequado segundo a norma que
exige o mínimo de 6MPa.
Nos outros ensaios realizados de acordo com a NBR 5733 (1991), as amostras
de cimento composto CP II Z (com 12% de substituição do cimento) atingiram a
classe 40 aos 28 dias de cura. Quanto ao CP IV (com 35% em substituição do
cimento), todas as amostras atingiram classe 32 aos 28 dias de cura.
Ensaios de expansibilidade, mesmo com teor de álcalis relativamente elevado
nas amostras analisadas, mostraram-se satisfatórios.
Deste modo, estabeleceu-se uma nova linha de pesquisa para a utilização de
resíduos de cerâmica vermelha dado o seu potencial de aplicação em cimentos com
adição de pozolanas.
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Tabela D1 – Identificação de fases minerais presentes nos materiais in natura (massas cerâmicas)
por DRX.

Fases minerais presentes em resíduos de
CV (caco)

Fases minerais presentes em massas
cerâmicas (ou matéria prima)

muscovita
quartzo
hematita

caulinita
ilita
rutilo
quartzo

Fonte – Elaborado pelo autor.
Tabela D2 – Resultados obtidos por FRX nos materiais in natura (massas cerâmicas).

Resultados obtidos em massas cerâmicas (ou matéria
prima)
Determinações

SiO2+Al2O3+Fe2O3, em %
SO3

Limites da NBR
12.653:2012
Classe N
> 70
<4
< 10

Colina
(Tatuí)
90,3
0,1
9,7

Perda ao fogo, em %
Álcalis disponíveis (em eq. de
< 1,5
0,53
Na2O), em %
Teor de umidade, em %
<3
Equivalente alcalino em Na2O = %K2O *0,658 + Na2O
(*) valor calculado apenas com o teor de K2O, pois não foi possível determinar Na2O.

Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela D3 – Resultados obtidos por FRX nos resíduos de CV (caco).
Resultados obtidos em resíduos de CV (caco)
Determinações
SiO2+Al2O3+Fe2O3, em %
SO3

NBR 12.653:2012
Classe N
> 70
<4
< 10

Colina
(Tatuí)
96,9
0,1
0,9

Perda ao fogo, em %
Álcalis disponíveis (em eq. de
< 1,5
0,63
Na2O), em %
Teor de umidade, em %
<3
0,6
Equivalente alcalino em Na2O = %K2O *0,658 + Na2O
(*) valor calculado apenas com o teor de K2O, pois não foi possível determinar Na2O.

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Tabela D4 – Resultados de TG/DTG das amostras de materiais in natura (massas cerâmicas).

Indicação de eventos térmicos, por faixa de temperatura (ºC) (*)
Perdas de massa (em %), por faixa de temperatura.

Materiais
(massa
cerâmica)

H2O
(Grupo
Caulinita)

Colina
(Tatuí)

H2O
(Grupo
Ilita e
esmectita)

0,6
(20-175)

Oxidação e
volatização
orgânicos

Desidroxilação
(grupo caulinita)

Desidroxilação
(grupos ilita e
esmectita), mudança
estrutural grupo ilita e
cristalização (pseudomulita espinélio)

0,4
(175-300)

4,8
(300-700)

1,7
(700-925)

Perda
total (%)

7,5

(*) de acordo com a literatura consultada.

Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela D5 – Resultados do ensaio Chapelle nos materiais in natura (massas cerâmicas) e nos
resíduos de CV (caco).

Identificação da amostra

Cerâmica de origem

Média da atividade
pozolânica, em mg de
Ca(OH)2/g amostra

Massa cerâmica

Colina (Tatuí)

307

Resíduos de CV

Colina (Tatuí)

434

Fonte – Elaborado pelo autor.
Gráfico D1 - Resultados de ensaios Chapelle (em mg de Ca(OH)2/g amostra) em
material calcinado em diversas temperaturas selecionas. Destaque: faixa
de queima mais adequada para obtenção de produtos mais reativos.
600

Atividade pozolânica

500
400
300
200
100

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Tabela D6 – Massa específica e área superficial específica das pozolanas obtidas a partir de resíduos
de cerâmica vermelha.

Identificação da
amostra

Massa específica
(g/cm³)

Área superficial específica
(cm²/g)

Colina (Tatuí)

2,72

8.940

Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela D7 – Resultados do índice de atividade pozolânica com cal.

Identificação
da amostra

Resistência à compressão (MPa)
CP 01

CP02

CP 03

Média

Desvio relativo máximo
(%)

8,9

8,9

8,8

2,3

Colina (Tatuí)
8,6
Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela D8 – Resultados das características físicas do CPV ARI.

Características físicas

Resultados

Limites da
NBR 5733:1991

Massa específica (g/cm3)

3,02

---

Área superficial específica (m2/kg)

527

≥ 300 m²/kg

Água para pasta normal (% massa do cimento)

31,7

---

Início de pega (min)

175

≥ 60 min

Fim de pega (min)

240

≤ 600 min

Expansibilidade a frio (mm)

0,5

≤ 5,0 mm

0,0

≤ 5,0 mm

Expansibilidade a quente (mm)
Fonte – Elaborado pelo autor.

Tabela D9 – Resultados das propriedades mecânicas do CPV ARI.

Resistência à compressão (MPa)

Idade
(dias)

CP 01

CP02

CP 03

CP 04

Média

DRM (%)

Limites da
NBR 5733:1991

1

20,9

19,9

20,5

21,0

20,6

3,4

≥ 14,0 MPa

3

40,5

42,1

40,6

40,8

41,0

2,7

≥ 24,0 MPa

7

49,1

48,3

49,1

47,9

48,6

1,4

≥ 34,0 MPa

28

53,1

52,9

51,1

52,5

52,4

2,5

---

DRM: desvio relativo máximo, ≤ 6%.

Fonte – Elaborado pelo autor.

263

Tabela D10 – Resultados das características físicas do cimento CP II Z produzido no laboratório.

Resultados, em %
Colina (Tatuí)

Limites da NBR
11578:1991

2,98

---

539

Classe 32 ≥ 260 m²/kg

Características físicas
3

Massa específica (g/cm )

Classe 25 ≥ 240 m²/kg
2

Área superficial específica (m /kg)

Classe 40 ≥ 280 m²/kg

Água para pasta normal
(% massa do cimento)

31,3

---

Início de pega (min)

210

≥ 60 min

Fim de pega (min)

285

≤ 600 min

Expansibilidade a frio (mm)

1,0

≤ 5,0 mm

Expansibilidade a quente (mm)

0,5

≤ 5,0 mm

Fonte – Elaborado pelo autor.
Tabela D11 – Resultados das características físicas dos cimentos CPIV produzidos no laboratório.

Resultados, em %
Colina (Tatuí)

Limites da NBR
5736:1991

2,91

---

Área superficial específica (m /kg)

685

---

Água para pasta normal
(% massa do cimento)

34,1

---

Início de pega (min)

195

≥ 60 min

Fim de pega (min)

300

≤ 720 min

Expansibilidade a frio (mm)

0,5

≤ 5,0 mm

Expansibilidade a quente (mm)

0,0

≤ 5,0 mm

Características físicas
3

Massa específica (g/cm )
2

Fonte – Elaborado pelo autor.
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Tabela D12 – Resultados das propriedades mecânicas dos cimentos CPII Z produzidos no
laboratório.
Resistência à compressão (MPa)

Idade
(dias)

CP 01

CP 02

CP 03

CP 04

Média

DRM
(%)

3

43,0

43,8

41,8

43,5

43,0

2,9

Limites da
NBR 5733:1991
Classe 25 ≥ 8,0 MPa
Classe 32 ≥ 10,0 MPa
Classe 40 ≥ 15,0 MPa
Classe 25 ≥ 15,0 MPa

7

47,9

47,1

48,9

48,8

48,2

2,3

Classe 32 ≥ 20,0 MPa
Classe 40 ≥ 25,0 MPa
Classe 25 ≥ 25,0 MPa

28

54,6

55,4

55,1

56,0

55,3

1,3

Classe 32 ≥ 32,0 MPa
Classe 40 ≥ 40,0 MPa

DRM: desvio relativo máximo, ≤ 6%.

Fonte – Elaborado pelo autor.
Tabela D13 – Resultados das propriedades mecânicas dos cimentos CPIV produzidos no
laboratório.
Resistência à compressão (MPa)

Idade
(dias)

CP 01

CP 02

CP 03

CP 04

Média

DRM
(%)

3

25,5

25,9

25,7

24,8

25,5

2,7

7

31,6

31,6

32,6

32,7

32,1

1,9

28

48,1

47,3

46,8

46,2

47,1

2,1

DRM: desvio relativo máximo, ≤ 6%.

Fonte – Elaborado pelo autor.

Limites da
NBR 5733:1991
Classe 25 ≥ 15,0 MPa
Classe 32 ≥ 20,0 MPa
Classe 25 ≥ 15,0 MPa
Classe 32 ≥ 20,0 MPa
Classe 25 ≥ 15,0 MPa
Classe 32 ≥ 20,0 MPa

