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RESUMO

O fosfogesso é um subproduto da produção de ácido fosfórico,
majoritariamente composto por sulfato de cálcio di-hidratado (CaSO4.2H2O),
frequentemente usado como controlador de pega no cimento Portland, em
substituição total ou parcial da gipsita natural em diversas fábricas de cimento no
Brasil e no mundo. Entretanto, pode apresentar o fósforo como contaminante, que
em contato com o cimento retarda a formação dos produtos iniciais de hidratação.
Na construção civil, os ligantes são parte fundamental do concreto, assim como os
aditivos químicos. Porém, as relações entre causa e efeito da contaminação por
fósforo provindo do fosfogesso – em misturas contendo redutores de água de alta
eficiência – ainda são pouco conhecidas. A fim de preencher tal lacuna científica e
tecnológica, o presente trabalho visa avaliar a hidratação de pastas de cimento em
presença de superplastificantes à base de éter-policarboxilato (PC) e naftaleno
formaldeído sulfonado (NFS) com sucessivos incrementos de fosfato dissódico
Na2HPO4 (NP). Para isso, foram preparados em laboratório dois ligantes de mesmo
clínquer, mas com distintos sulfatos de cálcio, denominados CP I-g e CP I-f,
produzidos respectivamente com gipsita natural (referência isenta de fósforo) e
fosfogesso (contaminado por fósforo). Empregou-se a técnica de calorimetria
isotérmica para avaliar os impactos na cinética de hidratação das pastas, após os
incrementos de NP e os resultados ilustram que, independente das bases químicas
dos superplastificantes, o retardo das reações químicas foi elevado, principalmente,
nos teores calculados de 0,83% a 1,64%, em P2O5, compreendendo uma faixa
crítica de contaminação por fósforo. Nos ensaios de TG/DTG foi identificado que na
presença de PC 1 e de 0,10g de NP, usados como referência, o grau de hidratação
das pastas com 72 horas (P72) foi o mesmo, mas ao final do período de indução (Pi)
e no fluxo máximo de calor (Pmáx) o excesso de fósforo proporciona,
respectivamente, redução e aumento na formação dos produtos de hidratação em
relação as pastas não contaminadas. Portanto, as contaminações por fósforo acima
de 0,80%, em P2O5, nos sulfatos de cálcio, proporcionam impactos negativos nas
reações iniciais de hidratação, mas com 72 horas os produtos de reação são
similares.

Palavra chave: cimento, fosfogesso, hidratação, superplastificante.

ABSTRACT
Influence of phosphorus from the phosphogypsum in initial hydration of
cement Portland in the presence of admixture superplasticizers
The phosphogypsum is a subproduct of phosphoric acid production, mainly
composed of dihydrate calcium sulfate (CaSO4.2H2O), often used as an handle
controller in the cement Portland in full or partial replacement of natural gypsum in
various plants of cement in Brazil and worldwide. However, it can display the
phosphorus as a contaminant, which in contact with cement slows the formation of
the initial products of hydration. In construction, the binders are a fundamental part of
the concrete, and chemical admixture, however, the relationship between cause and
effect of contamination by phosphorus coming from the phosphogypsum - in mixtures
containing high efficiency water reducers - are still not well known. In order to
address such scientific and technological gap, this study aims to evaluate the
hydration of cement pastes in the presence of superplasticizers based on etherpolycarboxylate (PC) and naphthalene formaldehyde sulfonate (NFS) with
successive increments of disodium phosphate Na2HPO4 (NP). Therefore, were
prepared in the laboratory two binders of the same clinker but with different calcium
sulfates, called CP I-g and CP I-f, respectively produced with natural gypsum
(phosphorus-free reference) and phosphogypsum (contaminated by phosphorus). In
this study, we used the isothermal calorimetry to evaluate the impacts in the paste
hydration kinetics after increments NP, where the results illustrate that regardless the
chemical basis of superplasticizers, the delay of the chemical reactions was elevated,
especially in calculated levels of 0.83% to 1.64% in P2O5 comprising a critical range
of contamination by phosphorus. In tests by TG/DTG was identified that the presence
of PC 1 and 0.10 g of NP, used as a reference, the degree of hydration of the pastes
with 72 hours (P72) was the same, but the end of the induction period (Pi) and
maximum heat flow (Pmax) gives the excess phosphorus, respectively, an increase
and a reduction in the formation of the hydration products, for uncontaminated
pastes. Therefore, the contamination by phosphorus above 0.80% in P2O5 in calcium
sulfates, provide negative impact on the initial hydration reactions, but with 72 hours
of reaction products are similar.

Keyword: cement, phosphogypsum, hydration, superplasticizer.
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1

INTRODUÇÃO

Na composição do cimento Portland os sulfatos de cálcio são usados como
reguladores de pega. Esses provêm de fontes naturais ou não naturais, tais como a
gipsita natural e o fosfogesso, com formas estruturais de dihidrato (CaSO4.2H2O),
hemidrato

(CaSO4.1/2H2O)

ou

anidrita

(CaSO4).

O

fosfogesso

é

obtido

industrialmente como subproduto na produção de ácido fosfórico, a partir da rocha
fosfática (apatita) em reação com o ácido sulfúrico (H2SO4). No Brasil, segundo Silva
e Giulietti (2010), são gerados cerca de 5,6 milhões de toneladas por ano desse
material. De modo geral, são produzidos no mundo cerca de 170 milhões de
toneladas por ano de sulfato de cálcio residual e, desse total, apenas 15% são
reaproveitados (JIANXI, 2011).
A utilização do fosfogesso como substituto de gipsita natural tem sido praticada em
substituição total ou parcial, porém, espécies químicas residuais de seu processo de
obtenção, como o fósforo, podem comprometer essa prática. Segundo Hewlet
(2006) e Pereira (2010) para a utilização do fosfogesso, na composição do cimento,
o mesmo deve apresentar um pH superior a 4 e um teor de fósforo (expresso em
P2O5) de, no máximo, 0,8%.
Alguns autores como Murakami (1968) e Lieber (1974) afirmam que a presença de
fósforo é está associada ao forte retardo do tempo de pega. No entanto, Bérnard
(2005) demonstra que o acréscimo de fósforo solúvel, em altas concentrações,
promove um efeito de aceleração das reações químicas de hidratação e alterações
nas propriedades reológicas, divergindo da expectativa de retardo contínuo.
Portanto, não há consenso sobre o assunto, o que requer estudos do
comportamento desse contaminante na hidratação do cimento.
Ao mesmo tempo, os ligantes são usados em diversos produtos de obra –
especialmente no concreto – e, neste material, a utilização de superplastificantes é
muito comum para melhorar as propriedades reológicas no estado fresco e,
mecânicas no estado endurecido. Estes produtos possuem como base química
principal os naftalenos formaldeídos sulfonados (NFS) e os éteres-policarboxilatos
(PC), conhecidos como superplastificantes de segunda e terceira geração,
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respectivamente, e a associação de tais aditivos com cimentos contendo fosfogesso
é uma prática com escassa abordagem literária.
Dessa forma, através de estudos precedentes de referência e com base na
bibliografia consultada, este trabalho apresenta o estado da arte do conhecimento
dos níveis aceitáveis de contaminação por fósforo no fosfogesso, abordando os
teores críticos e os pontos positivos e negativos de sua utilização na produção de
cimento. Estas informações visam contribuir com as cimenteiras, concreteiras e
indústrias de aditivos químicos para fomentar a melhor aplicação de seus produtos
na presença de fósforo como contaminante.
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2

OBJETIVO DO ESTUDO

Avaliar a influência do fósforo provindo do fosfogesso, a partir de sucessivos
incrementos de fosfato dissódico (Na2HPO4), na hidratação do cimento Portland em
presença de aditivos superplastificantes usuais do mercado.

20

3

JUSTIFICATIVA

O tema deste estudo se enquadra num cenário de reclamações de concreteiras e
usuários de cimento Portland da região do Estado de São Paulo, desde meados de
2012, em relação ao desempenho do concreto dado às oscilações nos tempos de
pega do cimento. Esta ocorrência tem sido vinculada ao uso de fosfogesso como
regulador de pega, que é um resíduo da produção de ácido fosfórico, e nos últimos
anos, tem sido utilizado pelas cimenteiras em substituição total ou parcial da gipsita
natural, por questões de otimização de custos desta matéria-prima. No entanto, o
fosfogesso pode apresentar teor elevado de fósforo que supostamente promove
retardo na pega, potencializando este efeito em presença de aditivos empregados
no concreto. Verifica-se que há uma carência de conhecimento aprofundado neste
campo, para embasar a aplicação do fosfogesso no cimento Portland sem prejuízo
significativo no concreto aditivado.
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4

METODOLOGIA DA PESQUISA

Para atingir o objetivo proposto este trabalho foi estruturado conforme está indicado
na figura 1 e detalhado a seguir.
Figura 1. Fluxograma geral do trabalho.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Revisão de literatura: refere-se aos aspectos da produção do cimento Portland, os
processos de moagem, o uso de sulfato de cálcio para o controle de pega, a gipsita
natural, o fosfogesso, os fenômenos de hidratação, a influência do fósforo como
contaminante e as interações dos aditivos para concreto à base de lignosulfonato,
naftaleno formaldeído sulfonado e policarboxilato com materiais cimentícios.
 Programa experimental: descreve os materiais e os métodos utilizados para o
desenvolvimento do estudo em escala laboratorial.
 Resultados e Discussão: apresentam os resultados obtidos em três etapas: a
caracterização das matérias-primas; caracterização dos cimentos preparados
e, avaliação das pastas. Portanto, cada resultado obtido nas etapas de estudo
foi tratado individualmente, porém, com as devidas correlações quando
necessário.
 Considerações finais e conclusão: aqui são mensuradas as principais
observações extraídas de cada etapa do estudo após avaliação conjunta dos
resultados, considerando o objetivo do trabalho e a bibliografia consultada.
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5

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
5.1 O cimento Portland

De acordo com a ASTM C-150, cimento Portland é um cimento hidráulico produzido
pela moagem de clínqueres constituídos essencialmente por silicatos de cálcio
hidráulicos e uma pequena quantidade de uma ou mais formas de sulfato de cálcio.
É apresentado também como um pó fino de propriedades aglomerantes,
aglutinantes ou ligantes1, que endurece sob a ação da água; depois de endurecido
não volta a se decompor (ABCP, 2002).
O cimento Portland foi criado por um construtor inglês, Joseph Aspdin, que o
patenteou em 1824. Nessa época, era comum, na Inglaterra, utilizar nas construções
as rochas de Portland, uma ilha ao sul do país. Como o resultado da invenção de
Aspdin se assemelhava na cor e na dureza daquelas rochas, ele registrou esse
nome em sua patente (ABCP, 2012).
Atualmente, com a evolução técnica e produtiva existem no Brasil diversos tipos de
ligantes comercializados, tais como: CP II-E, CP II-F, CP II-Z, CP III, CP IV, CP VARI e CP V-ARI RS, além de outros tipos produzidos em menor escala como os
cimentos para poços de petróleo, classificados por norma. Estes produtos possuem
características distintas com relação aos seus desempenhos reológicos e a cinética
de hidratação. Portanto, para o uso adequado dos ligantes devem ser consultadas
as especificações técnicas antes de sua aplicação. (ABCP, 2012).
São produzidos no mundo de hoje, aproximadamente, 4 bilhões de toneladas de
cimento por ano, sendo que o Brasil, em 2013, produziu 71,8 milhões de toneladas
deste produto. O cimento é o segundo mais consumido do mundo, ficando atrás
somente da água. Estudos para o desenvolvimento de novos produtos e processos
produtivos estão sendo realizados em todo o mundo, principalmente, com relação à
redução de emissões atmosféricas e ao co-processamento de rejeitos industriais
(SNIC, 2013, CEMBUREAU, 2015).
1

O termo ligante é utilizado para designar materiais como cimento, gesso e cal pelas normas
internacionais, ao invés do termo aglomerante. Os ensaios de reologia aplicados ao cimento mostram
que, de fato, no início existe a aglomeração de partículas, e no momento seguinte, a ligação entre
elas em consequência às reações de hidratação (CINCOTTO, QUARCIONI e JOHN, 2010).
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5.1.1

Produção do cimento Portland

O processo produtivo do cimento é, resumidamente, uma combinação de exploração
e beneficiamento de espécies minerais não metálicas, sua transformação química
em clínquer (produto intermediário do cimento) em um forno a cerca de 1.450ºC e,
posterior moagem, e mistura com outros materiais, conforme o tipo de cimento. A
fabricação do clínquer portland pode ser dividida, basicamente, em quatro tipos de
processos: via úmida, via semiúmida, via semi-seca e via seca, dependendo do grau
de umidade das matérias-primas. Os fornos via seca garantem maior eficiência
energética, economia de combustível e menor emissão de poluentes, entre eles o
CO2 (CNI, 2012).
Calcário e argila são as matérias-primas essenciais para a fabricação do clínquer,
em uma proporção de 75-80% e 20-25%, respectivamente. Além disso, são
utilizadas eventuais adições corretivas como minério de ferro, areia e bauxita. Já o
calcário, uma vez lavrado, é britado e, pré-homogeneizado junto com argila e demais
adições para ser armazenado em silos próprios. Esses minérios são devidamente
dosados nas proporções exatas, e, então, são moídos e homogeneizados até
resultar em um material fino e homogêneo, denominado farinha. A transformação
físico-química da farinha em clínquer passa por quatro estágios: pré-aquecimento,
calcinação, clinquerização e resfriamento (CNI, 2012).
A dosagem do calcário, argila e corretivos para a composição da farinha é definida
de acordo com a composição química das matérias-primas disponíveis, relacionando
os óxidos dos quatro principais componentes, CaO, SiO2 Al2O3 e Fe2O3 (SOUZA,
2007).
O clínquer - após sua formação - é resfriado e moído em conjunto com o gesso que,
dependendo do tipo de cimento a ser produzido, recebe adições minerais tais como:
escória siderúrgica, cinzas volantes, pozolanas e fíler calcário, para compor o
cimento Portland desejado (ABCP, 2002).
O sulfato de cálcio ou simplesmente “gesso” é incorporado ao final do processo com
o objetivo de regular o tempo de pega por ocasião das reações de hidratação. Os
tipos de gesso empregados na indústria cimenteira, de conhecimento fundamental
para o presente estudo, serão discutidos em detalhes nos itens 5.2, 5.3 e 5.4.
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A figura 2 apresenta o processo esquemático por via seca de uma fábrica de
cimento.
Figura 2 Ilustração do processo de produção do cimento Portland por via seca.

Fonte: CNI, 2012 apud CAILLON ROUGE/ROGER RIVET.

A sustentabilidade industrial é uma questão atual, envolvendo os mais diversos
setores da sociedade, e diz respeito às possibilidades de tratamento dos resíduos
gerados e melhores práticas de produção. A indústria cimenteira tem investido muito
em tecnologia para a produção de cimento com menor consumo de matéria-prima
não renovável, controle de emissões, co-processamento e em sistemas de
tratamento de rejeitos industriais para geração de energia e controle térmico durante
a clinquerização. Segundo Maringolo (2001), além da queima completa dos
resíduos, os metais pesados presentes nas cinzas resultantes são incorporados ao
clínquer que devidamente controlados não impactam o desempenho do produto
final.
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5.1.2 O clínquer Portland
Embora o clínquer seja um material sintético, o mesmo pode ser visto como um tipo
de rocha resultante de um processo metamórfico termal em sistema fechado e
ambiente oxidante, agindo sobre uma massa de calcário e argila. O interior do forno,
no entanto, não representa um sistema estático. Ao aporte de calor estão
associados parâmetros termodinâmicos do processo como a rotação do cilindro; o
fluxo da carga, motivado pela inclinação do forno, em direção à saída para o
resfriador; o contato íntimo e turbulento do material com os gases quentes em
contracorrente, com transferência de calor e formação de um perfil de temperaturas
ao longo do forno e com pressão parcial de CO2 (MARINGOLO, 2001).
Dentro deste sistema uma série de reações em estado sólido, na presença de uma
fase líquida, originará o clínquer Portland. Este produto estará na forma de nódulos
com estrutura maciça e porosa, textura granoblástica e assembleia mineralógica
totalmente modificada, composta principalmente de dois silicatos cálcicos,
conhecidos por alita e belita, representados pelas abreviações C3S e C2S. Isto em
matriz cálcio-aluminática, na qual encontramos dois minerais designados como C3A
e C4AF originados a partir da fase líquida. (TAYLOR, 1997; CENTURIONE, 1999).
Na tabela 1 são apresentadas as principais fases constituintes do clínquer Portland,
composições e siglas de abreviação.
Tabela 1. Principais fases constituintes do clínquer.

Constituinte da fase

Estrutura

Sigla

Silicato dicálcio

2CaO.SiO2

C2S

Silicato tricálcio

3CaO.SiO2

C3S

Aluminato tricálcio

3CaO.Al2O3

C3A

Ferroaluminato tetracálcico

4CaO.Al2O3.Fe2O3

C4AF

Fonte: Elaborado pelo autor.

Embora CaO, SiO2, Al2O3 e Fe2O3 perfaçam normalmente 96% - 97% da
composição do conjunto de matérias-primas utilizadas para a produção de clínquer,
as rochas aportam uma extensa gama de outros elementos químicos. Deste modo,
alita, belita, C3A e C4AF no clínquer Portland industrial, de forma similar aos minerais
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naturais, não são puros, com consideráveis variações de composição, como
resultado de substituições de íons ou grupos iônicos por outros íons ou grupos
iônicos nas estruturas cristalinas. Este fenômeno é conhecido como solução sólida
(HEWLETT, 2006; TAYLOR, 1997).
A relação entre os constituintes minerais básicos no clínquer em massa é de 42% 60% de C3S, 15% - 35% de C2S, 5% - 14% de C3A e 10% - 16% de C4AF. As
determinadas proporções entre os óxidos são chamadas de módulos. São eles: o
Módulo de Sílica (MS), Módulo de Alumina (MA) e o Fator de Saturação de Cal
(FSC). Para tipos mais usuais de clínquer de cimento Portland, o MS está
comumente na faixa de 2,0 - 3,0 e MA 1,2 - 3,2, mas estas faixas de valores não são
aplicadas aos tipos especiais, como os cimentos resistentes a sulfato ou clínquer de
cimento branco (CENTURIONE, 1993; TAYLOR, 1997).
Os módulos são calculados segundo as expressões 1, 2 e 3.

MS =

%SiO2
%Al2O3 + %Fe2O3

MA =

FSC

=

%Al2O3
%Fe2O3


,,,

(1)
(2)
(3)

Os módulos químicos controlam a proporção dos minerais principais do clínquer,
parâmetro fundamental para o desenvolvimento das propriedades do cimento. No
entanto, componentes secundários presentes em concentrações mais baixas como
magnésio, sódio, potássio e enxofre e, em concentrações ainda menores, titânio,
estrôncio, fósforo e manganês, que respondem por 3% - 4% da composição, tendo
influência significativa no processo de obtenção do clínquer e nas propriedades do
cimento. Estes elementos podem reduzir a temperatura de formação do líquido
inicial, diminuir ou aumentar a viscosidade e alterar a tensão superficial do líquido e,
desta forma, estabilizar formas polimórficas, afetar a reatividade entre os sólidos, a
“nodulização” e a relação densidade/porosidade do clínquer (MARINGOLO, 2001).
Souza (2007) descreve que é possível encontrar compostos menos frequentes no
clínquer, mas não menos importantes tais como: o periclásio (MgO), cal livre (CaO),
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langbeinita [(K2Ca2(SO4)3)], aphititalita [K3Na(SO4)2], arcanita (K2SO4), dentre outros.
Estes compostos são de grande importância no controle das condições de queima.
As fases do clínquer são estruturas minerais que, dependendo do processo de
formação, podem apresentar modificações e distintos comportamentos durante a
cinética de hidratação. Assim, para um melhor entendimento das reações de
hidratação e do comportamento das adições utilizadas no estudo proposto são
discutidos, a seguir, os principais aspectos de cada fase.
O C3S é um composto do clínquer que apresenta diversos polimorfos, porém, pouca
variação em sua estrutura cristalina. É um dos constituintes essenciais do clínquer,
com importante papel no endurecimento e na resistência mecânica do cimento. A
alita, nome genérico para polimorfos de C3S, é um nesossilicato artificial com
estrutura cristalina definida pela presença de tetraedros independentes de SiO4
unidos por cátions intersticiais de cálcio. A alita pode apresentar até 4% de
impurezas, sendo que o silicato tricálcico puro contém 73,7% de CaO e 26,3% de
SiO2. Em geral, os cristais são hexagonais compactos e indiomórficos. O tamanho
médio dos cristais pode oscilar entre 25µm a 65µm (HEWLETT, 2006).
A cristalização e estabilidade da alita são influenciadas pela composição das
matérias-primas, preparação, dosagem da farinha, natureza do combustível utilizado
e parâmetros termodinâmicos dos processos de queima e resfriamento (KIHARA,
1990).
Os polimorfos do C3S puro são caracterizados por apresentar uma série de
transições de fases reversíveis quando submetido a variações de temperatura e
podem ser detectados pela combinação de análises térmicas, difração de raio-X e
microscopia óptica. A quantidade elevada de MgO pode proporcionar formações
incomuns de estrutura (TAYLOR, 1997)
O C2S é a segunda fase mais abundante no clínquer Portland, apresenta cinco
polimorfos bem definidos, sendo que, ao contrário do C3S, os polimorfos apresentam
estruturas cristalinas nitidamente diferentes. A denominação comum do C2S é belita,
e esta denominação é dada à solução sólida envolvendo o silicato dicálcico em suas
diferentes fases que são estabilizadas dependendo das condições de resfriamento e
presença de óxidos menores (Al2O3, Fe2O3, MgO, Na2O, K2O, SO3, P2O5, TiO2,
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Cr2O3, Mn2O3, BaO, entre outros) na sua estrutura cristalina. Embora ocorra em
proporções menos expressivas que a alita, é um dos constituintes principais do
clínquer Portland, com contribuições significativas nas resistências mecânicas em
idades mais longas. A sua dimensão pode variar entre os 30µm e os 60µm
(TAYLOR, 1997; GOBBO, 2003).
Os cristais de belita, quando resfriados, normalmente têm aspectos arredondados,
quase esféricos. Os cristais normalmente podem variar de tamanho entre 20µm e
40µm e apresentar lamelas multidirecionais; quando resfriados lentamente passam a
apresentar o aspecto de lamelas desencontradas similares a “dedos”, definidos na
literatura como belitas em início de digitação. Em caso de sobrequeima
(overburning) dos clínqueres, os cristais de belita podem mostrar-se sob forma
ameboide ou dentrítica.(SOUZA, 2007).
Assim, a observação das principais fases constituintes do clínquer e o tipo de
formação destas estruturas cristalinas identificam claramente aspectos do processo
de queima e qualidade do produto final, o cimento Portland.
O C3A é formado a partir da cristalização do material que se funde durante o
processo de clinquerização. O conteúdo deste composto é variável (normalmente
entre 0% a 10%). Clínqueres industriais geralmente apresentam formas de
aluminato cúbico e ortorrômbico, isoladas e combinadas (TAYLOR, 1997).
Geralmente, o C3A apresenta estrutura cristalina cúbica, sendo a cela unitária
composta por íons Ca2+ e anéis com seis tetraedros de AlO4. O C3A puro contém
62,3% de CaO e 37,7% de Al2O3. Não ocorre modificação polimórfica por variação
de temperatura e sim, por variação composicional; sua estrutura cristalina pode
conter óxidos como o Fe2O3, MgO, SiO2, TiO2, Na2O e K2O, entre outros. Podem
ocorrer proporções consideráveis de substituições de ambos cálcio e alumínio na
presença de Fe2+, Mg2+, Si4+, Na+ e K+, o que pode alterar sua simetria.
(MARINGOLO, 2001).
O C4AF também conhecido por fase férrica, ferrítica ou browmilerita, é uma solução
sólida no sistema ortorrômbico, de Ca2(AlxFe1-X)2O5, em que 0<x>0,7. A
composição C4AF é apenas um ponto da série, com x=0,5. Em muitos clínqueres,
esta fase encontra-se intimamente misturada ao C3A, podendo mesmo haver
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intercrescimento devido à similaridade nos parâmetros de cela dos dois minerais
(SOUZA, 2007).
A estrutura de C4AF é uma modificação da estrutura do mineral perovskita (CaTiO3),
em que o Ti é substituído por Al e Fe, transformando metade dos octaedros em
tetraedros. A composição empírica de C4AF seria Ca2M2T2O5, na qual M e T
representam cátions tetraédricos e octaédricos, respectivamente. Cada íon Ca2+ no
C4AF tem sete íons de oxigênio vizinhos e os átomos de alumínio e de ferro estão
distribuídos entre as coordenações octaédricas e tetraédricas. Este constituinte ou
fase ocorre no clínquer comum em proporções variáveis entre 10 a 12% , sendo que
o C4AF puro apresenta 46,1% de CaO; 21,0% de Al2O3 e 32,9% de Fe2O3 (TAYLOR
1997; MARINGOLO, 2001).
O C4AF é o componente mais escuro do clínquer, conferindo a cor cinza ao cimento
devido à presença de ferro na sua constituição. Por exemplo, os clínqueres de
cimento branco, praticamente não apresentam C4AF em sua formulação. Por isso, a
fabricação de cimento branco necessita de temperaturas mais elevadas no interior
do forno para a queima total do cru ou farinha (PEREIRA, 2010).
Na figura 3 são apresentadas as fases alita, belita, C3A e C4AF por microscopia
óptica para ilustrar as formas estruturais presentes no cimento Portland.
Figura 3. Imagem das fases (A) alita, (B) belita e (E) C3A e C4AF em ampliação de 400x.

Fonte: ABCP, 2007.
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5.1.3 Processo de moagem do clínquer Portland
O cimento é produzido pela moagem do cínquer com sulfato de cálcio e outras
adições como a escória de alto forno, a cinza volante e o fíler calcário. Este
processo na indústria cimenteira geralmente é feito por moinhos de bolas, rolos ou
outra tecnologia de eficácia comprovada (ABCP, 2012).
A moagem é contínua e a finura do cimento depende do montante de clínquer e
sulfato de cálcio introduzido. Uma grande planta industrial com 4,6m de diâmetro e
14m de comprimento, apresentando um moinho de bolas com potência de 4500 kW,
pode conter aproximadamente 2800 esferas de aço com diâmetros, variando de
90mm na primeira câmara e 15mm na última câmara. Um moinho pode operar tanto
em circuito aberto, isto é, com o produto indo diretamente para o silo de
armazenagem, ou em circuito fechado, com ar atravessando o moinho para
transportar o produto para um classificador (HEWLET, 2006).
O moinho de rolo pode ser apresentado na forma vertical ou em outros formatos,
dependendo da especificação e do fornecedor. Este tipo de moinho permite
consumo de energia de 20% - 50% em relação ao moinho de bolas, alta
produtividade e eficácia na produção e controle granulométrico (FLSMIDTH, 2014).
A operação de uma planta industrial de produção de cimento demanda intenso
consumo de energia. Consome 2% da energia primária mundial e 5% do total de
energia industrial global. Moagem é uma operação de alto custo que consome cerca
de 60% do total de energia elétrica em uma típica fábrica de cimento. A energia
elétrica consumida no processo de fabricação de cimento convencional é da ordem
de 110kWh / tonelada, e cerca de 30% são utilizadas para a preparação de
matérias-primas e 40% para a moagem de clínquer (BHATTY; MILLER;
KOSTMATKA, 2004; MEHEOUMOV, 2007).
O controle de temperatura na moagem é essencial para que o sulfato de cálcio
tenha maior eficiência como controlador dos tempos de pega. Ao serem adicionados
ao clínquer em quantidades de 3% - 8%, geralmente, na forma hidratada
(CaSO4.2H2O), em temperaturas de 115°C - 130°C ou superiores sofrem
desidratação para estruturas de hemidrato (CaSO4.1/2H2O) e anidrita (CaSO4).
Estas estruturas, quando não controladas, podem promover redução na resistência
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mecânica e variações nos tempos de pega. Mudanças na dosagem, misturas e nos
tipos de sulfatos de cálcio adicionados podem minimizar os efeitos negativos da
desidratação (BENSTED, 1982; HEWLET, 2006).
5.2 Uso de Sulfatos de cálcio no cimento Portland
A ASTM C219-94 define o gesso utilizado na produção de cimento Portland como
um produto composto essencialmente de sulfato de cálcio em qualquer estado de
hidratação. Segundo a norma europeia EN 197-1:2000 o sulfato de cálcio deve ser
adionado em pequenas quantidades, juntamente com outros constituintes do
cimento Portland, durante o seu processo de fabricação para o controle de pega.
São usados como adição de sulfato à gipsita natural, anidrita natural, hemidrato ou
bassanita, gessos químicos; ou ainda qualquer mistura deles (BALTAR; BASTOS;
LUZ. 2005; CAMARINI, 2011).
Os teores de trióxido de enxofre (SO3) do clínquer e do sulfato de cálcio devem ser
quantificados para determinar a dosagem de sulfato de cálcio adicionado para
moagem. A norma ASTM C563/07 estabelece ensaios para determinação do teor
ótimo de gesso, sendo que para cada tipo de clínquer existe uma quantidade
específica de sulfato de cálcio a ser adicionado, visando o melhor desempenho de
resistências mecânicas e tempos de pega. No entanto, as especificações técnicas
limitam o teor de SO3 para cada tipo de cimento. Com isso, o gesso aplicado deve
apresentar solubilidade suficiente para a formação de etringita e impedir a rápida
hidratação da fase C3A, o detalhamento deste fenômeno está descrito no item 5.5
(HEWLET, 2006; PEREIRA, 2010).
Cimentos com C3A muito reativo necessitam de grandes concentrações de íons
sulfatos ― disponíveis ao entrar em contato com a água ― para um controle de
pega eficiente. Por outro lado, se isso for feito com um C3A de baixa reatividade, o
sulfato de cálcio precipita e pode apresentar uma falsa pega2. O uso de misturas de
gipsita e anidrita naturais são muito úteis para controlar os tempos de pega do
2

Falsa pega é um fenômeno observado pelo enrijecimento prematuro da pasta de cimento. A
presença de bassanita (CaSO4.1/2H2O) em cimentos com baixa reatividade, por causa da pouca ou
nenhuma presença de C3A, possibilita a precipitação de cristais de gipsita (CaSO4.2H2O) promovendo
uma inadequada hidratação (METHA; MONTEIRO, 2008).
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cimento, mas altos teores de anidrita podem causar alterações no desempenho
decorrente do baixo teor de íons cálcio e íons sulfato, que podem ser insuficientes
para reagir com o C3A, e em menor grau com o C4AF, para formar etringita e permitir
o controle de pega (HEWLET, 2006; QUENNOZ; SCRIVENER, 2012).
Para este estudo a gipsita natural e o fosfogesso foram usados como controladores
de pega em presença de fósforo e de aditivos para concreto. Diante disto foi
realizado o levantamento bibliográfico para estas matérias-primas como base do
programa experimental.
5.3 Gipsita natural
O sulfato de cálcio natural, hidratado, cuja fórmula química é CaSO4.2H2O, é
denominado gipsita. Este mineral também é conhecido como gipso ou gesso,
entretanto, este último termo é mais usado como sinônimo de gipsita calcinada. A
gipsita, geralmente, é encontrada sob a forma de material compacto, com
granulação fina a média, sendo esta última à forma de maior importância econômica.
Outras variedades são encontradas na natureza, tais como alabastro, selenita,
cocadinha, entre outras (RÜGER, 1996).
A gipsita, assim como outros tipos de sulfatos, é utilizada na fabricação de cimento
como fonte de SO3. Portanto, a quantidade adicionada no processo é dependente do
teor de enxofre presente na composição. No Brasil, as indústrias cimenteiras exigem
um minério com no mínimo 36% de SO3 e a ausência de impurezas que possam
interferir no tempo de pega (BALTAR; BASTOS; LUZ, 2005).
Em 2012, a produção brasileira de gipsita bruta ultrapassou 3,7x105 ton,
representando cerca de 2,5% do total mundial, num crescimento expressivo de
16,3% em relação ao ano anterior, posicionando-se entre os 10 maiores produtores
mundiais, sendo o maior da América Latina. O Brasil detém reservas significativas
de gipsita localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro- Oeste do país (USGS,
2013; DNPM, 2013).
Sendo uma mercadoria de baixo valor unitário, o seu comércio internacional é
limitado e a sua importância atrelada, principalmente, à cadeia econômica da
construção civil, e produtos como o cimento e os manufaturados do gesso. Outra
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cadeia na qual a gipsita bruta se insere é no agronegócio, em função das suas
características de condicionador e fertilizante de solos (DNPM, 2013).
No Brasil, um país de território continental, encontram-se distintas composições
químicas e estruturais de gipsita natural, sendo sua caracterização prévia importante
para sua aplicação no processo de produção do cimento Portland. A qualidade do
gesso pode ser tão importante quanto a do clínquer, considerando, especialmente,
os primeiros períodos de hidratação do cimento Portland (MME, 2009; JOHN,
CINCOTTO; 2010).
5.4 Fosfogesso
A produção de ácido fosfórico e de fertilizantes fosfáticos gera como subproduto o
fosfogesso, um gesso químico obtido pela solubilização de rochas fosfáticas por
ácidos clorídrico, nítrico ou sulfúrico. O mineral básico é a apatita, cuja fórmula geral
é Ca10(X)2(PO4), em que X pode ser os ânions fluoreto (F-), cloreto (Cl-) ou hidroxila
(OH-),

gerando,

respectivamente,

os

minerais

fluoroapatita,

cloroapatita

e

hidroxiapatita. Na solubilização da rocha com ácido sulfúrico são gerados o ácido
fosfórico (líquido) e o sulfato de cálcio sólido precipitado, em partículas finas.
Dependendo do processo, por via seca ou via úmida, o sulfato é cristalizado na
forma anidra em processo via seca; na forma do dihidrato, ou ainda do hemidrato,
em processo via úmida. Pode conter impurezas como constituintes inalterados da
rocha, quartzo e mica, por exemplo, e subprodutos da reação com o ácido sulfúrico
como fluoreto de cálcio (CaF2), fosfato monocálcico (CaHPO4), fosfato dicálcico
[Ca3(PO4)2], óxidos inorgânicos e o ácido impregnado (JOHN; CINCOTTO, 2010;
SILVA; GIULIETTI, 2010).
O fosfogesso, normalmente, é composto em média por 0,1% a 1,5% de F- e 0,1% a
1,8% de P205, além de uma pequena quantidade de íons de metais pesados e
elementos radioativos (por exemplo, K-40, Ra-226, Th-232) e pode causar poluição
da água, do solo e do ar. Durante o processo de produção, de modo geral, são
gerados cerca de 4,5 toneladas de sulfato de cálcio residual para cada tonelada
produzida de ácido fosfórico. Deste resíduo gerado são reaproveitados pouco mais
de 4,5%. O gesso químico é classificado como não perigoso e inerte; portanto,
pertence á classe II B (RAIJ 1988; MAZZILLI; SAUEIA, 1997; SHEN et al. 2012).
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Além do fosfogesso existem outros tipos de gesso provenientes de processos
industriais de produção de ácido fluorídrico (HF), óxido de titânio (TiO2), purificação
de ácidos orgânicos (cítrico, tartárico, etc.) e inorgânicos (bórico) e dessulfurização
de gases efluentes-FGD (Flue Gas Desulfurization) (RÜGER, 1996).
5.4.1 Produção de ácido fosfórico e geração de fosfogesso
Para a produção de ácido fosfórico a rocha fosfática é a matéria-prima principal.
Essas rochas podem receber a denominação de fosfato natural, concentrado
fosfático ou apatita. Os concentrados fosfáticos são comercialmente expressos sob
a forma de pentóxido de fósforo (P2O5) ou fosfato tricálcico [(Ca3(PO4)2]. Estes
minérios, em geral, possuem cor variável, brilho vítreo, dureza cinco, densidade
entre 3,1 a 3,2 g/cm3, com teor de P2O5 oscilando de 4% a 15% (ZAPATA; ROY,
2004).
No Brasil, as rochas fosfáticas podem apresentar teores de metais pesados,
fluoretos e radioatividade; consequentemente, estas rochas transferem para o
fosfogesso, durante seu processo de obtenção, todas essas impurezas. Além disso,
pode-se observar a presença de sílica e aluminio, que são elementos sem influência
prejudicial sobre a sulfatação do cimento. Ou seja, as propriedades físicas e
químicas do fosfogesso dependerão muito das matérias-primas e dos métodos
utilizados na produção do ácido fosfórico (MAZZILLI; SAUEIA, 1997; LUZ, 2005;
CESNIENE, 2007).
Industrialmente, o ácido fosfórico pode ser obtido por dois processos diferentes. Por
via seca ou térmica, podendo ser feito por forno elétrico, formando o P4O10, e por via
úmida onde a rocha fosfática reage com o ácido sulfúrico, formando o ácido fosfórico
e outros subprodutos, sendo este processo responsável por 90% da produção
(FULEIHAN, 2012).
A produção inicia-se com o ataque à rocha fosfática através do ácido sulfúrico mais
água, que dá origem à lama. Essa lama é estocada em tanques equipados com
agitadores, mantendo a rocha em suspensão; esta, depois, é enviada para reatores
também equipados com agitadores, formando cristais de gesso. Após esse
processo, é feita a filtração a vácuo, que separa o ácido fosfórico do gesso e, no
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final da filtração, o gesso é raspado por um parafuso de rosca sem fim, e bombeado
para a lagoa de gesso. No terreno onde o gesso é disposto, é feita a decantação em
bacias na parte superior da pilha, nas quais acontece a separação de fosfogesso e
da água. Após a separação, a água é conduzida à lagoa de recirculação para ser
reintroduzida no sistema de transporte de gesso para as pilhas de estocagem
(FULEIHAN, 2012).
Na figura 4 é apresentado um fluxograma básico do processo de produção do ácido
fosfórico com geração de subprodutos.
Figura 4. Fluxograma básico do processo de produção do ácido fosfórico.

Fonte: VICHEM, 2014.

O processo de obtenção do ácido fosfórico, a partir da reação da apatita natural com
o ácido sulfúrico e geração de fosfogesso, apresenta a seguinte equação 4.
Ca3(PO4)2 + 12H2SO4 + 6H2O → 3CaSO4.2H2O + 2H3PO4

(4)

Dependendo da eficiência do processo o fosfogesso pode apresentar um teor de
umidade de 25% - 30%. Porém, quando depositado em pilhas ao ar livre, dois
fatores contribuem para que a umidade seja menor: a drenagem natural e a
exposição ao sol, chegando a um percentual de 10% - 20% (ARAUJO;
FERNANDES, 2013).
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Em todo o mundo a capacidade de geração do fosfogesso, como subproduto
industrial, corresponde a 170 milhões de toneladas por ano. A China é o maior
produtor, com mais de 30 milhões de toneladas por ano, enquanto o Brasil gera
aproximadamente 5,6 milhões de toneladas anuais do resíduo (SILVA, GIULIETTI,
2010; JIANXI, 2011).
5.4.2 Disposição do fosfogesso.
As unidades de produção de ácido fosfórico de alguma forma devem destinar o
fosfogesso gerado no processo para tratamento ou estocagem. Atualmente, no
mundo, 15% desse subproduto gerado são utilizados como material de construção,
complemento de adubação, condicionador de solo e na fabricação de cimento. Os
restantes 85% são dispostos, em geral, sem tratamento. No Brasil, são tratados
cerca de 50% do fosfogesso gerado, sendo o restante disposto em pilhas de
armazenamento (TAYIBI et al. 2009; SILVA; GIULIETTI, 2010).
Existem basicamente três formas de descarte do fosfogesso:
 Retorno à mina de extração de fosfato;
 Empilhamento em áreas próximas às unidades de produção;
 Descarregamento em rios e oceanos.
O descarte em rios e oceanos vem sendo abandonado, gradativamente, por causa
do alto impacto ambiental. A forma mais comum de descarte deste resíduo é a sua
disposição em pilhas, em áreas próximas às fábricas. Entretanto, esta prática pode
representar um risco potencial de contaminação ambiental, principalmente, para o
ar, para o solo e para as fontes de água, localizadas nas proximidades da unidade
de geração. No Brasil, este material é utilizado há várias décadas, em especial,
como insumo agrícola e, atualmente, como substituto de gipsita natural no processo
de produção do cimento (LÓPES; VALERO; NIETO, 2007; SILVA; GIULIETTI, 2010;
COTA et al. 2012).
Na figura 5 observa-se o fosfogesso estocado após sua geração pelo processo de
produção do ácido fosfórico.
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Figura 5. Disposição do fosfogesso em área de contenção ao ar livre.

Fonte: FULEIHAN, 2012.

As

pilhas,

ou

áreas,

onde

o

fosfogesso

é

estocado

são

parcialmente

impermeabilizadas com uma camada de argila, tendo como finalidade evitar que as
águas ácidas geradas no armazenamento do fosfogesso contamine o lençol freático.
Porém, ao longo dos anos observou-se que este tipo de selo protetor de argila,
compactada, não foi suficiente para proteger complemente o lençol freático dos
contaminantes

provenientes

do

subproduto

(PEREIRA,

2010

apud

VALE

FERTILIZANTES, 2008).
Segundo Cota et al. (2012) o fosfogesso residual pode ser também reutilizado como
material de cobertura em aterros sanitários, o que demonstrou não haver riscos
significativos à saúde humana e, ao meio ambiente, devido aos radionuclídeos
presentes. Portanto, o fosfogesso deve ser tratado como um passivo ambiental cuja
disposição e tratamento são absolutamente necessários, tendo em vista que sua
geração é abundante e seu custo unitário é baixo.
5.4.3 Uso de fosfogesso no cimento Portland e seus tratamentos
A utilização de fosfogesso na produção do cimento Portland visa substituir de forma
total ou parcial a gipsita natural como regulador das reações de hidratação,
correspondendo também a um tratamento deste passivo ambiental. Muitos
pesquisadores investigaram, ao longo do tempo, a aplicação do fosfogesso na
indústria de cimento. Diante disto, foram levantados os principais estudos e, a
seguir, estão relacionadas às contribuições consideradas mais relevantes para o
objetivo desta dissertação e apresentadas em ordem cronológica.
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Murakami (1968) avaliou a possibilidade de uso do fosfogesso na produção de
cimento, observando os possíveis contaminantes de processo. No estudo, um
cimento foi contaminado com fluorsilicato (Na2SiF6) de sódio, ácido fosfórico
(H3PO4), fosfato monocálcico (CaH4P2O8), fosfato dicalcico (CaHPO4) entre outros, e
algumas combinações, para analisar o comportamento do cimento no estado fresco.
As combinações entre Na2SiF6 e H3PO4 apresentaram maior influência no retardo de
pega. No entanto, todas as contaminações propostas apresentaram retardos
significativos para os tempos de pega. Para a redução dos efeitos dos
contaminantes, o autor propõe uma neutralização dos ácidos livres por lavagem com
água, lavagem com água e cal e o tratamento térmico de 150ºC - 300ºC. Com isso
foi evidenciado a importância de tratamento do fosfogesso para a aplicação no
cimento, sendo o tratamento térmico o mais eficiente. Todavia, a simples lavagem
com água possibilitou uma grande redução na concentração de contaminantes.
Tabikh e Miller (1971) demonstraram que compostos fluorados e fosforados são os
principais responsáveis pelo retardo de pega de cimentos com adição de fosfogesso,
principalmente, quando combinados. Mas, as combinações entre compostos de flúor
e fósforo apresentam comportamento completamente distintos em função do grau de
ionização

e

proporção.

Cimentos

produzidos

com

adição

de

fosfogesso

apresentaram menor resistência mecânica, aos 28 dias de cura, em concretos e
argamassas, quando comparados com cimentos produzidos com gipsita natural.
Singh (1987) apresentou um estudo sobre o beneficiamento do fosfogesso para
redução nos teores de P2O5, através da adição de cal para neutralizar o P2O5 solúvel
em água. No método apresentado, o fosfogesso após a neutralização é suspenso
em água e centrifugado de modo a reduzir a umidade (água livre) para que além da
redução dos teores de contaminantes a compactação do material o torne mais
aplicável na alimentação do moinho para o processo de moagem com o clínquer.
Ölmez (1988) verificou através da lavagem com leite de cal e água que o fosfogesso
pode ser tratado com relação aos contaminantes solúveis. Mas, para as impurezas
aderidas nas porções do material eminentemente cristalizado apenas o tratamento
térmico foi eficiente para a total remoção dos contaminantes. No trabalho foi adotado
o tratamento térmico de 140ºC - 150ºC durante 30 min e de 130ºC - 150ºC por 60
min e o fósforo foi determinado por infravermelho (IR). Portanto, a lavagem com cal,
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seguida do tratamento térmico, apresentou resultados satisfatórios na redução dos
contaminantes deletérios ao desempenho do cimento.
Singh, Garg e Rehsi (1993) relatam o tratamento de fosfogesso com soluções de
hidróxido de amônio (NH4OH) para a diminuição dos contaminantes comuns
presentes neste material. O tratamento pressupõe a conversão de fosfatos (PO42-) e
fluoretos (F-) em compostos amoniacais solúveis em água, podendo ser removidos
por solubilização. Os resultados de ensaios químicos, físicos e de termogravimetria
(TG/DTG) do fosfogesso tratado confirmaram a eficiência do tratamento de
purificação, com redução da concentração dos contaminantes em comparação com
o material sem tratamento.
Singh e Garg (2000) abordaram a utilização de fosfogesso e fluorogesso
adicionados de forma independente e, em combinação com a gipsita natural, para o
cimento Portland sem adição mineral e com escória. Verificou-se um aumento na
resistência à compressão e diminuição dos tempos de pega com a utilização das
misturas. A composição de 40 % de fosfogesso ou fluorogesso com 60% de gipsita
natural apresentou maiores resistências à compressão e menores tempos de pega,
nos cimentos avaliados. Foi observado que essa mistura proporcionou menor
consumo de energia de moagem em relação ao uso de gipsita natural. Por sua vez,
o uso de 100% de fosfogesso ou fluorogesso os cimentos apresentaram
significativos

retardos

de

pega

e

menores

resistências

à

compressão,

principalmente, nas primeiras idades.
Singh (2002) apresenta o tratamento de fosfogesso com uma solução aquosa de
ácido cítrico (C6H8O7), assim como estudado anteriormente com hidróxido de amônio
(NH4OH) para reduzir as contaminações presentes no material. O tratamento
favorece a conversão de fosfatos e fluoretos em substâncias solúveis em água,
como citratos, aluminatos e ferratos. Os resultados das análises apresentaram
redução na concentração dos contaminantes. Constatou-se que a utilização do
fosfogesso tratado em cimentos com e sem adição de escória pode ser utilizado sem
perdas de desempenho, em comparação com a gipsita natural.
Diop et al. (2005) apresentam uma discussão sobre o

uso de fosfogesso no

cimento, principalmente, em regiões onde a oferta de gipsita natural é escassa. No
trabalho foram discutidos alguns resultados que demonstram a influência do fósforo
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solúvel no tempo de pega do cimento. No estudo foi realizado um teste em escala
laboratorial e industrial para avaliar a possibilidade da substituição de gipsita natural
por fosfogesso, adicionando diferentes quantidades do material no processo de
moagem. Nos cimentos preparados foram analisadas as resistências à compressão
e os tempos de pega, comprovando ser possível a utilização do fosfogesso no
cimento; entretanto, o aumento nos tempos de pega foi significativo. Os autores
propõem o uso da proporção de 50% de gipsita natural e 50% de fosfogesso na
produção do cimento Portland. No presente trabalho foi indicado que, para ser
utilizado na produção do cimento Portland, este subproduto deve conter
concentrações inferiores a 0,5% de P2O5.
Segundo Hewlet (2006) ao se estudar um cimento com fosfogesso contendo P2O5
solúvel em água na faixa de 0,08% a 0,18% e 1,3% de Fluoreto (F-) foi obtido um
início de pega entre 3 a 10 horas, e no concreto, com 24 horas o mesmo ainda não
havia endurecido e a resistência à compressão aos três dias correspondeu à apenas
75% da obtida com o cimento produzido com gipisita natural e aos 28 dias atingiu os
90%. O autor menciona que o fosfogesso pode ser tratado através da neutralização
com cal, de maneira a reduzir os teores de P2O5 e F- solúveis, a menos de 0,02%,
eliminando assim consideravelmente o retardo de pega.
Cesniene (2007) analisou a influência do tratamento térmico sobre as impurezas
como os fosfatos (hidroxiapatita) no fosfogesso neutralizado. Observou-se que no
material calcinado a 800ºC, as impurezas que estavam parcialmente no estado
amorfo, transformam-se em estado cristalino, e as propriedades físicas e mecânicas
do material evoluíram. Este método foi proposto com o objetivo de reduzir,
consideravelmente, a contaminação por fósforo na obtenção de fosfogesso anidro.
Taher (2007) apresenta um estudo térmico, assim como Cesniene (2007), para o
tratamento de fosfogesso variando a temperatura entre 200ºC a 800ºC tornando-o
mais adequado à produção de cimento Portland. Foram determinadas a cal livre e a
água combinada para calcular a cinética de hidratação, e se fez uso da
espectroscopia de infravermelho (IR) na investigação das mudanças estruturais das
argamassas após cura. A microscopia eletrônica de varredura, SEM, determinou a
sua morfologia. Concluiu-se que a utilização de 6% do fosfogesso tratado a 800ºC
melhorou as propriedades hidráulicas do cimento nas condições definidas.
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Pereira (2010) menciona que para ser aplicado na indústria cimenteira, o fosfogesso,
de preferência, necessita de um pH superior a 4 e o teor de ácido fosfórico em P2O5
menor do que 0,8%. Em seu estudo foi avaliado o comportamento de cimentos
compostos por gipsita natural, fosfogesso e a mistura deles com relação aos tempos
de pega e resistências mecânicas. O alto teor de P2O5 proporcionou aumento nos
tempos de pega e redução de resistência mecânica dos cimentos estudados. A
utilização de fosfogesso, em substituição de gipsita natural, é considerada viável,
porém, a proporção de 25% – 75% demonstrou ser mais favorável, considerando as
condições adotadas e as características químicas dos materiais avaliados.
Shen et al. (2012) propõem duas misturas de materiais denominadas como
fosfosgessos solidificados ou compactados, ou seja, fosfogesso com calcário ou
com cinza volante, no objetivo de reduzir o impacto do fosfato solúvel e facilitar a
entrada no moinho para moagem conjunta com o clínquer. Os resultados
demonstram que os fosfogessos, assim solidificados, podem substituir a gipsita
natural e não impactaram nos tempos de início e fim de pega e nas resistências
mecânicas.
Nos estudos citados foram abordadas as influências dos contaminantes e as
alternativas de tratamento do fosfogesso para o uso no cimento como regulador de
pega. Neste contexto foi evidenciado que as impurezas do material promovem
alterações no desempenho do produto final, o cimento, e que são necessários
tratamentos para reduzir os efeitos negativos dos contaminantes. No entanto, os
níveis críticos e aceitáveis das impurezas ainda são pouco tratados.
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5.5 Hidratação do cimento Portland
O termo hidratação indica a reação química de um dado composto com água
convertendo-se em hidrato, pela introdução de água em sua molécula. No âmbito
restrito da química do cimento este termo está associado a um conjunto de
mudanças que ocorre quando o cimento anidro, ou uma de suas fases constituintes,
é misturado com água. O fenômeno é complexo envolvendo reações que superam a
simples conversão de espécies químicas anidras em hidratos correspondentes. A
hidratação oferece grandes desafios científicos para as técnicas de análises
experimentais e de modelagens teóricas (TAYLOR, 1997; QUARCIONI, 2008;
BULLARD et al. 2011).
Desta forma, o desenvolvimento de resistência mecânica de uma pasta de cimento,
ou seus compósitos, decorre especialmente da hidratação dos silicatos tricálcico
(C3S) e dicalcico (C2S), resultando na formação de hidróxido de cálcio ou portlandita
[(Ca(OH)2], que precipita no meio saturado, durante a formação dos silicatos de
cálcio hidratados (C-S-H), responsáveis pelo ganho de resistência mecânica. As
fases C3A e C3S hidratam-se mais rapidamente, enquanto o C4AF e C2S reagem de
forma mais lenta. O desenvolvimento de resistência inicial é proporcionado pelo C3S
como principal responsável, enquanto o C2S contribui para o desenvolvimento de
resistência em idades mais avançadas. Deste modo, o C3S (alita) detém grande
parte das atenções em estudos sobre a hidratação (GARRULT; NONAT, 2001;
METHA; MONTEIRO, 2008).
Os fenômenos de hidratação podem ocorrer em série, em paralelo, ou em
combinação mais complexa, e adimitir que os compostos do cimento atuam de forma
independente na hidratação é uma simplificação válida apenas para finalidades de
pesquisa, mas não pode ser o modelo que efetivamente representa a hidratação do
clínquer de cimento Portland. Por exemplo, no meio complexo com todas as
espécies químicas que reagem com a água, as fases C2S, C3A e C4AF hidratam-se
mais rapidamente em presença de C3S, devido a alterações de concentração dos
íons hidroxila (OH-) no meio (QUARCIONI, 2008; BULLARD et al. 2011).
A reatividade do clínquer, na hidratação, é influenciada pelo tamanho e distribuição
granulométrica das partículas, sendo as características físicas obtidas pelo processo
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de moagem e taxa de resfriamento do clínquer. A presença de elementos
substituintes no clínquer também afeta a reatividade. Por exemplo, a alita (C3S) e a
belita (C2S) com incorporação de elementos substituíntes, como sódio e potássio,
hidratam-se mais rapidamente do que o C3S e o C2S puros. A hidratação do C3A e
do C4AF também é afetada pelos mesmos fatores. Durante os primeiros dias de cura
a taxa de hidratação obedece à seguinte ordem aproximada: C3A>C3S>C4AF>C2S
(JAWED; SKALNY; YOUNG, 1983).
Na prática, o cimento é misturado com água formando uma pasta fluída que
promove a dissolução dos constituintes anidros e a saturação iônica do meio, dando
origem a compostos hidratados que promovem o aumento gradual da consistência
do meio. Ocorrem assim, os fenômenos de início e fim de pega, consolidando em
seguida, o endurecimento do sistema cimentício (RAMACHANDRAN, 1995).
Na figura 6 é ilustrado o fenômeno de hidração com a formação dos hidratos e o
crescente desenvolvimento microestrutural.
Figura 6. Representação esquemática da hidratação de forma simplificada, (a) grão de
cimento, (b) grão de cimento em presença de água e início da formação dos hidratos e (c)
final da hidratação.

Fonte: VDZ, 2002.

A literatura apresenta a cinética de hidratação do cimento dividindo-a em cinco
etapas distintas, como:
I.

Estágio inicial (pré-indução ou molhagem).

II.

Período de indução.

III.

Período de aceleração.

IV.

Período de desaceleração.

V.

Estágio final ou período de reação lenta.
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A figura 7 apresenta cada um dos períodos destacados na curva de calor de
hidratação para o cimento Portland comum (essencialmente composto por clínquer e
gipsita).
Figura 7. Representação esquemática da evolução de calor (A) e da concentração de Ca2+
em solução (B), durante a hidratação do cimento Portland.

Fonte: QUARCIONI, 2008 - modificado.

Estágio inicial (I). Por muito tempo considerou-se que a liberação de calor nesse
período devia-se, principalmente, ao fenômeno físico de molhagem das partículas.
No entanto, recentemente, Bullard et al. (2011) apresentaram os avanços atuais nos
estudos da hidratação do cimento, concluindo que a principal liberação de calor
neste estágio se deve às reações de dissolução inicial do C3S. No entanto, esse
fenômeno é interrompido pela formação de uma camada de partículas hidratadas
sobre a superfície anidra dos grãos de clínquer, diminuindo, consideravelmente, as
taxas de reação nesse período. É um período curto, porém, com intensa taxa de
liberação de calor.
Período de indução (II). Trata-se do período de dormência decorrente da redução
das reações iniciais, caracterizada pela diminuição significativa da taxa de liberação
de calor e saturação de íons Ca2+ em solução, por um período, tipicamente,
compreendido entre 30 minutos e 3 horas (HEWLETT, 2006).
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Período de aceleração (III). A hidratação é retomada pelo aumento na sua
velocidade e ocorrem as principais reações de liberação de calor, atingindo-se o pico
máximo de liberação de calor, devido à hidratação dos silicatos, principalmente, da
alita (C3S), com formação de C-S-H e de portlandita (CH). Com a precipitação
progressiva do hidróxido de cálcio cristalino há diminuição da concentração de íons
Ca2+, resultando no início da desaceleração e decorrente redução na taxa de
liberação de calor. A concentração de SO42- diminui em consequência da
precipitação de etringita e também pela adsorção de SO42- na superfície do C-S-H
formado (QUARCIONI, 2008; HEWLETT, 2006; ALEIXO 2011).
O fenômeno de pega se realiza no decorrer do período de aceleração, quando os
silicatos, sobretudo a alita (C3S), passam a se hidratar rapidamente até atingir a taxa
máxima de hidratação ao final desse período, o que corresponde ao máximo de
calor liberado. Ocorre também precipitação da etringita. A taxa de hidratação neste
período é controlada pela formação de C-S-H (MOSTAFÁ; BROW, 2005).
Bullard et al. (2011) indicam que a taxa de hidratação durante este período está
relacionada à nucleação e o crescimento de C-S-H na superfície do C3S e,
provavelmente, em superfícies de outros minerais presentes no clínquer.
Período de desaceleração (IV). A redução na taxa de solubilização das fases anidras
diminui gradualmente a taxa de liberação de calor. Esse fenômeno ocorre devido à
precipitação de hidratos sobre os grãos anidros de cimento, dificultando a sua
solubilização, com redução da concentração iônica da solução (KADRI e DUVAL,
2002). Passa, então, a predominar o mecanismo de hidratação por difusão iônica,
até aproximadamente 28 dias.
O pico que se destaca no período de desaceleração na curva da figura 7, em várias
bibliografias é indicado como proveniente da transformação da etringita em
monossulfoaluminato de cálcio (AFm). Mas, estudos mais recentes indicam a
hidratação de aluminatos, após o esgotamento de sulfatos (CHEUNG et al. 2011).
Estágio final ou período de reação lenta (V). Devido à diminuição na concentração
de SO42- na fase líquida, a etringita (AFt) já formada reage com as fases aluminato
(C3A e C4AF) formando monossulfoaluminato de cálcio (AFm). Devido ao
crescimento

dos

produtos

de

hidratação,

os

espaços

são

preenchidos
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gradativamente, aumentando a densidade da pasta. As reações de hidratação
prosseguem lentamente por mecanismo topoquímico (TAYLOR, 1997; QUARCIONI,
2008).
Segundo Taylor (1997), as reações químicas de hidratação das principais fases
podem ser representadas simplificadamente como:
2C3S + 6H → C3S2H3* + 3CH

(5)

2C2S + 4H → C3S2H3* + CH

(6)

3C3A + 3C S H2 + 26H → C3A S 3H32** + 3CH

(7)

3C3A + C3A S 3H32 + 4H → 3C4A S H12*** + CH

(8)

(*) Silicato de cálcio hidratado (C-S-H);
(**) Trissulfoaluminato de cálcio ou etringita;
(***) Monossulfoaluminato de cálcio.

As velocidades de dissolução do C3S são conhecidas por desacelerar muito
rapidamente, enquanto a solução ainda está supersaturada. O mecanismo desta
desaceleração precose de C3S tem sido foco de debate ao longo dos anos, e muitas
hipóteses foram propostas, tais como a formação de barreira metaestável, que
pressupõe o isolamento do C3S, alita, por meio de um hidrato metaestável. No
entanto, até o momento, há dificuldade de comprovação desta hipótese (BULLARD
et al. 2011; SCRIVENER. NONAT, 2011).
A hidratação do C2S ou belita é muito similar ao C3S, mas muito lenta. Como a
quantidade de calor liberada pelo C2S é muito menor quando comparado com o C3S,
a curva de calorimetria não exibe, de forma bem definida, os picos gerados pelo
C2S. As reações do C2S com a água são menos estudadas em relação ao C3S, uma
vez que a maior parte da hidratação do C2S apresenta-se, praticamente, no estado
endurecido e a sua velocidade de reação é lenta. Durante muitas décadas estudouse as fases isoladas, sintetizadas em laboratório para melhor compreensão da
hidratação em cimentos (RAMACHANDRAN, 1995; TAYLOR, 1997).
Para o C3A a reação de hidratação na ausência de sulfato de cálcio é extremamente
rápida. Ao contrário do C3S, não apresenta período de reação lenta configurando
assim reações instantâneas. Este comportamento de ação rápida é indesejável ao
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concreto, sendo que a trabalhabilidade (tempo de manutenção da consistência do
concreto) é fundamental. Por esta razão, uma fonte de sulfato de cálcio é adicionada
ao cimento para controlar a reação da fase aluminato (TAYLOR, 1997).
Segundo Bullard et al. (2011), o mecanismo de hidratação do C3A na presença de
sulfato de cálcio ocorre, principalmente, pela rápida desaceleração da reação inicial,
quando três explicações são consideradas:
1. A etringita retarda a reação com a formação de uma barreira de difusão na
superfície do C3A.
2. Algumas outras fases, por exemplo, a AFm, diminui a reação do mesmo
modo.
3. A reação é retardada, diretamente, pela adsorção de algumas espécies
originadas na dissolução de sulfato de cálcio.
Segundo Minard et al. (2007) a quantidade relativa da fase AFm e a taxa de
formação de etringita dependem sobretudo da superfície específica de C3A.
Entretanto, nenhuma destas fases desempenha um papel de barreira limitadora da
taxa de hidratação de C3A. A velocidade elevada de dissolução de C3A é observada
após o desaparecimento de íons sulfato em solução que suporta a hipótese de que a
adsorção de íons de sulfato em C3A é diretamente responsável pelo retardo de
hidratação. O período de restabelecimento da dissolução de C3A, após o consumo
de sulfatos, leva à formação de monossulfoaluminato de cálcio. Esta descrição
também foi abordada por Bullard et al (2011) como mais indicada para explicar os
fenômenos de hidratação da fase C3A.
A hidratação do C4AF em presença de sulfato de cálcio dá origem à formação de
fases similares às obtidas na hidratação do C3A, às quais se distinguem pela
substituição parcial do alumínio pelo ferro com composições químicas variáveis, mas
com estruturas similares às da etringita e do monossulfoaluminato de cálcio
(QUARCIONI, 2008).
O silicado de cálcio hidratado (C-S-H) é o produto principal das reações de
hidratação consolidando-se como um sólido poroso, essencialmente amorfo, ou
pouco cristalino, com características de um gel rígido. Em geral, possui estrutura
lamelar em forma acircular, mas pode não apresentar esta morfologia específica se
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houver diminuição do espaço necessário para a sua precipitação, quando há
redução na relação a/c (TAYLOR, 1997).
Atualmente, para o crescimento de C-S-H é proposto o fenômeno de agregação de
nanopartículas de C-S-H com formação de uma estrutura interdependente. Neste
cenário, as partículas de C-S-H aumentam apenas até certo tamanho característico,
da ordem de alguns nanômetros, e à medida que o crescimento é interrompido ficam
estáveis por longos períodos de tempo. No entanto, nanopartículas existentes de CS-H podem estimular a nucleação heterogênea de novas partículas sobre as
superfícies formadas ou a agregação das nanopartículas, previamente, nucleadas
de C-S-H a partir da solução. A dificuldade com esta teoria é que tanto a nucleação
heterogênea nas superfícies como a nucleação homogênea das nanopartículas em
solução, requer uma força motriz superior, ou melhor, uma supersaturação da
solução, do que o crescimento contínuo nas superfícies existentes de C-S-H
(THOMAS; JENNINGS; CHEN, 2009).
5.6 Hidratação do cimento Portland na presença de fosfatos
A presença de fostatos na hidratação cimento Portland já foi abordada por diversos
autores na literatura científica, tais como Lieber (1974) e Hewlet (2006). Embora,
para muitos a ação dos fosfatos (PO43-) seja restrita apenas ao retardo de pega e
redução das propriedades mecânicas no estado endurecido, se faz necessário
levantar o estado da arte de como o fósforo é fixado no cimento e os teores que
impactam a cinética de hidratação.
Por sua vez, autores como Bem-Dor e Rubinsztain (1979) e Brown (1986) destacam
a influência do teor de fosfato no cimento em sua reatividade, enquanto outros se
concentraram na influência dos íons fosfato na hidratação quando são introduzidos,
na água de amassamento, na forma dissolvida. No primeiro caso de estudos, as
quantidades de fosfatos já presentes nas matérias-primas ou introduzidos durante o
processo de produção do cimento, influenciarão a composição do ligante, alterando
as proporções das diferentes fases obtidas cuja presença, inevitavelmente, afeta as
propriedades do produto final.
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Os estudos realizados com adição de fosfatos dissolvidos mostram, sobre
determinadas condições, que os fosfatos alcalinos podem causar retardos
significativos na hidratação, até de vários dias, a depender das espécies químicas e
dosagem (TABIKH, 1971).
Para Lieber (1974), Efthimos (1987), Plant e House (2002) o fósforo atua como
retardador através da adsorção de íons fosfato sobre a superfície dos grãos de
cimento, impedindo assim as reações iniciais de hidratação. O retardo é dependente
da natureza e quantidade de fosfato em solução.
Bishop, Bott e Barron (2003) propuseram um mecanismo de dissolução-precipitação
para explicar o retardo da hidratação do cimento Portland por ácido organofosfonato.
Neste mecanismo, em primeiro lugar o cálcio é extraído da superfície dos grãos de
cimento e, em seguida, forma um complexo solúvel temporário com o quelante
fosfonato. Após um curto período de tempo, os fosfonatos de cálcio e precipitados
complexos, se ligam à superfície dos grãos de cimento como possível revestimento.
Coumes e Courtois (2003) verificaram que, em concentrações elevadas de fosfato,
(PO43-) aceleram a hidratação. Segundo os autores o efeito de aceleração pode ser
proporcionado pela taxa de remoção de íons Ca2+ da solução, promovendo assim o
aumento da dissolução com formação de íons e nucleação de C-S-H, ou seja, facilita
à formação dos produtos hidratados, aumentanto a taxa de reação. Entretanto, é
resaltada a importância de novos estudos para que o comportamento possa ser
detalhado.
Bérnard et al. (2005) e Bérnard (2006) correlacionaram a evolução do fluxo de calor
com as propriedades visco-elásticas das pastas de cimento nas primeiras idades,
aplicando várias concentrações de ortofosfato3 (0-50 g/L). Eles mencionam que no
retardo da taxa de hidratação não há uma relação direta com a concentração de
íons fosfato. Para explicar este resultado, eles sugeriram dois fenômenos opostos, a
adsorção de íons fosfato sobre as partículas de cimento e a formação de compostos
de fosfato de cálcio precipitados. A baixa concentração de fosfato induziu ao atraso
nas primeiras horas de hidratação, mas concentrações superiores a 25 g/L, a
3

Ortofosfatos são formas de fosfatos, majoritariamente, presentes em águas naturais e residuais,
32representados pelos íons fosfato (PO4 ), íons hidrogeno-fosfato (HPO4 ) e íons dihidrogeno-fosfato
(H2PO4 ), que em combinação com cátions podem originar sais inorgânicos (EATON et. al, 2005).
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precipitação de fosfato de cálcio como hidroxilapatita torna-se predominante,
levando à diminuição no retardo e ganho de resistência inicial.
Bérnard et al. (2008) monitorou a dissolução de C3S, puro, na presença de íons
ortofosfato. Os resultados mostram que o aumento da adsorção de íons ortofosfato
retarda a dissolução de C3S, ou seja, pode-se assumir que a adsorção reduz a
dissolução das fases anidras, retardando o fenômeno de hidratação do C3S. Para
este estudo foram utilizados métodos de espectrometria de emissão atômica e
calorimetria de condução isotérmica para suspensões de C3S e ortofosfatos.
Ltifi, Guefrech e Mounanga (2012) avaliaram o efeito do tripolifosfato de sódio
(STPP) sobre os primeiros períodos de hidratação. Observou-se com os incrementos
de STPP nas pastas de cimento que o aumento de retardo foi significativo. Em
concentrações maiores de STPP evidenciou-se o fenômeno de falsa pega. Apesar
do retardo na velocidade de hidratação, o impacto na resistência à compressão das
misturas foi baixo.
Segundo Pang, Boontheung e Boul (2014) e Cheung et al. (2011) existe uma grande
variedade de retardadores utilizados para o controle de pega do cimento, assim
como os fosfatos e fosfonatos orgânicos. Os retardadores exibem mecanismos
diferentes durante a hidratação do cimento. Nos estudos realizados, as adições de
produtos fosfatados promovem retardos por complexação de cálcio, precipitação
sobre os grãos de cimento e adsorção nas superfícies das fases anidras,
principalmente, no C3A e C3S. Estes mecanismos serão discutidos em detalhes no
item 5.7.5.
A hidratação do cimento Portland disponibiliza grandes quantidades de íons Ca2+ em
solução, a presença de fósforo promove precipitação de hidroxiapatita e outras
possíveis combinações. Fosfatos de sódio possuem maior facilidade de combinação
em decorrência do menor diâmetro do íon sódio (Na+) em relação ao íon potássio
(K+), que permite substituições químicas com maior velocidade (LEGEROS, 1967;
BÉRNARD, 2005).
Em solução aquosa, os íons fosfatos podem apresentar formas mais ou menos
protonadas, dependendo da acidez do meio em que se encontram. O valor de pH
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determina a forma principal presente na solução, de acordo com os seguintes
equilíbrios (9, 10 e 11) apresentados à temperatura de 25°C.
H3PO4 ↔ H2PO4- + H+

pH1 = 2,15

(9)

H2PO4- ↔ HPO42- + H+

pH2 = 7,20

(10)

HPO42-

pH3 = 12,35

(11)

↔

PO43-

+

+H

Como o pH da pasta de cimento está compreendido, em geral, entre 12,5 - 13,5, os
íons

de

espécies

químicas

fosfatadas

se

estabilizam

nesse

meio,

predominantemente, como íons PO43- (BÉRNARD, 2006).
A equação 12 apresenta uma das possíveis reações do cátion Ca2+ com os íons
fosfato PO43-. O fosfato de cálcio apresenta baixa solubilidade; no entanto, quanto
maior a concentração de silicatos de cálcio, maior será a solubilidade das
composições de fosfatos de cálcio. Na tabela 2 são apresentadas algumas espécies
de fosfatos de cálcio que podem ser formadas nas suspensões de cimento na
presença de íons fosfato.
10Ca2+ + 6PO43- + 2OH- → Ca10(PO4)6(OH)2

(12)

Tabela 2. Principais compostos à base de fosfatos de cálcio encontrados em suspensões
aquosas de cimento Portland em presença de íons fosfatos.
Nome

Abreviação

Fórmula

Fosfato Octocálcico

OCP

Ca8H2(PO4)6.5H2O

Fosfato Tricálcico

TCP

Ca3(PO4)2

Fosfato Monóxido Tetracálcico

TTCP

Ca4O(PO4)2

Fosfato dicalcico di-hidratado

DCPD

Ca2HPO4.2H2O

Fosfato dicalcico anidro ou fosfato ácido de cálcio

DCPA

Ca2HPO4

Hidroxilapatita ou hidroxifosfato de cálcio

OHAp

Ca10(PO4)6(OH)2

Fonte: BÉRNARD 2006.

Portanto, de acordo com a literatura consultada a hidratação do cimento na
presença de fosfatos sofre um efeito de retardo em determinadas concentrações,
pela formação de complexos de cálcio e adsorção sobre os grãos de cimento. Em
altas concentrações a presença de fosfatos pode promover aceleração do
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endurecimento da mistura. No entanto, sendo os mecanismos de hidratação muito
complexos as interações de íons fosfato em suspensões de cimento ainda são
pouco conhecidas.
Na atualidade, além dos possíveis contaminantes do fosfogesso, como os fosfatos, é
muito comum o uso de aditivos químicos para modificar as propriedades do
concreto, que interagem fortemente na hidratação do cimento. Diante disto, esta
questão será abordada, neste trabalho, por meio de um projeto experimental que
visa avaliar a influência do fósforo em presença de aditivos para concreto na
hidratação do cimento Portland.

5.7 Aditivos para concreto ― conceitos gerais
Atualmente, os concretos usinados fazem uso de diversas adições minerais e
produtos químicos, conhecidos como aditivos, com objetivo de obter melhor
desempenho reológico e mecânico. Os aditivos podem apresentar-se como
plastificantes de pega normal, plastificantes retardadores, superplastificantes,
modificadores de viscosidade, incorporadores de ar, entre outros. A norma NBR
11768:2011

classifica

estes

produtos

conforme

suas

características

de

funcionalidade e desempenho. Neste capítulo, tendo em vista o contexto do estudo,
são abordados os produtos classificados superplastificantes do tipo I e II, de elevada
e elevadíssima redução de água, respectivamente. Para estes produtos, outras
nomenclaturas podem ser encontradas, de cunho mais comercial e de inovação
como:
 Aditivos superplastificantes mid-range ― são produtos com desempenho
intermediário entre os plastificantes redutores de água e os superplastificantes
de elevada redução de água do tipo I.
 Aditivos

hiperplastificantes

―

representam

os

superplastificantes

de

elevadíssima redução de água do tipo II.
Os aditivos, geralmente, são produzidos na forma líquida para promover maior
dispersão durante a mistura do concreto e suas vantagens podem ser observadas
em função de inúmeros benefícios oferecidos, entre os quais a formulação de
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concretos com maior fluidez e durabilidade. Porém, não podem ser considerados
como solução de um concreto mal formulado e sim uma ferramenta suplementar
para melhorar a qualidade e desempenho de suas propriedades (NEVILLE, 1997;
HARTMANN, 2002; MARTIN, 2005).
Historicamente muitos materiais e compostos químicos foram adicionados ao
concreto como aditivos. Na década de 1930, plastificantes constituídos por
lignosulfonatos foram usados pela primeira vez nos EUA para construções de
estradas de concreto. Com o avanço da tecnologia química surgiram os polímeros
sintéticos que apresentam maior eficiência na redução de água, podendo ser usados
em

dosagens

maiores,

os

quais

são

policondensados

(polinaftalenos

e

polimelaminas) e policarboxilatos, principalmente. Todos esses compostos permitem
a formulação de produtos com maior redução de água em relação aos plastificantes,
sendo os chamados superplastificantes ou hiperplastificantes. Atualmente, diversas
modificações estruturais e de composição estão em estudo, bem como a inserção
de moléculas menores e de nanopartículas aos polímeros (AÏTCIN; JOLICOEUR;
MACGREGOR, 1994; PLANK et al. 2008; GRUBER, 2010). A figura 8 apresenta de
forma cronológica a evolução dos polímeros utilizados na fabricação de aditivos.
Figura 8. Ilustração da evolução da sintetização dos polímeros.

Fonte: GRUBER, 2010.
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Para o presente estudo foram utilizados três superplastificantes amplamente usados
no mercado brasileiro: um superplastificante à base de naftaleno formaldeído
sulfonado (NFS) e dois superplastificantes à base de policarboxilato (PC 1) e (PC 2)
com características diferentes de dispersão. A seguir, através da literatura
consultada, são apresentados os aditivos avaliados e suas interações nas partículas
de cimento.
5.7.1 Naftaleno formaldeído sulfonado (NFS)
O termo superplastificante surgiu pela primeira vez com o desenvolvimento de
misturas de policondensados representados, principalmente, por poli-sulfonato de
melamina e poli-naftaleno sulfonato. O naftaleno é um hidrocarboneto aromático
constituído por dois anéis benzênicos condensados. Obtido a partir do petróleo,
apresenta a fórmula molecular C10H8. Para o uso como superplastificante os
naftalenos sofrem transformações químicas pelos processos de sulfonação,
condensação, neutralização e filtração. Este tipo de aditivo promove uma redução na
demanda de água no concreto em cerca de 25% (HARTMANN, 2002; PLANK et al.
2008; MORADIAN; MAHAMOODI; SHEMSHADI, 2009).
Os naftalenos sulfonados são comercializados como alquil naftalenos sulfonatos e
naftalenos sulfonatos podendo ser ou não produtos condensados. Ambos são
geralmente

constituídos por sais de sódio, cálcio ou de amônio; ou ácidos de

naftaleno sulfonato. São representantes da família de surfactantes aniônicos
(ANDRADE, 2013).
O naftaleno formaldeído sulfonado (NFS), tem como matéria-prima o naftaleno
sulfonado, produzido através da sulfonação do naftaleno. Geralmente, para este
processo utiliza-se uma mistura de produtos que proporcionam reações de
substituição eletrofílica. O uso de diferentes reagentes de sulfonação gera uma
grande variedade de mecanisnos de reação e produtos. De acordo com Collepardi,
Corradi e Valente (1981) o grau de polimerização do NFS influencia a fluidez de
misturas com cimento Portland.
Durante o processo de sulfonação do naftaleno os grupos (SO3H+) podem
apresentar-se em posições denomidas α e β na estrutura molecular. A posição β do
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grupo sulfonado torna a molécula mais eficiente (estável); por isso, são ajustados
parâmetros termodinâmicos de processo, durante a sulfonação, para colocar o
máximo de grupos sulfonados na posição β. Nos casos em que se atinge um
exelente controle de sulfonação, 85% a 90% das posições β podem ser preenchidas
(MILLER, 1985; AÏTICIN, 2000; MORADIAN; MAHAMOODI; SHEMSHADI, 2009).
Na figura 9 é apresentada de forma simplificada a estrutura molecular do NFS.
Figura 9. Estrutura molecular do naftaleno formaldeído sulfonado de sódio (NFS).

Fonte: GRUBER, 2010.

Segundo Basile et al. (1987) os superplastificantes à base de polímero naftaleno
sulfonado são muito eficientes em cimentos contendo gesso dihidratado,
(CaSO4.2H2O) ao contrário de quando o gesso utilizado apresenta-se na forma de
hemidrato (CaSO4.1/2H2O). Henkal e Kishar (1999) analisaram a cinética de
hidratação da fase C3A, em suspensão com gesso, à temperatura ambiente, e
verificaram que o único produto formado na presença e ausência de naftaleno
formaldeído sulfonado foi a etringita. Entretanto, a taxa de formação de etringita foi
retardada, ou seja, neste estudo verificou-se que os produtos de reação não foram
modificados, mas o tempo de formação foi prolongado.
5.7.2 Éter-Policarboxilato (PC)
Em meados da década de 1980, Nippon Shokubai junto com a Nippon Master
Builder Technologies desenvolveu uma nova classe de superplastificantes,
conhecidos como aditivos de terceira geração, com base em PC, uma estrutura
química com alto poder de dispersão das partículas de cimento (PLANK et al. 2008).
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O PC consiste num esqueleto de hidrocarboneto linear com cadeias laterais de
grupos carboxílatos e éteres. Sendo derivados do ácido acrílico, metacrílico e
maleico. Entretanto, o fabricante pode substituir o ácido de formação por outros
compostos tais como acetato de vinila, estireno ou ácido sulfanílico para modificar as
propriedades de dispersão e atender requisitos específicos de aplicação (YAMADA;
OGAWA; HANEHARA, 2001; GAY, 2004).
No concreto, esse tipo de aditivo promove uma redução no consumo de água de até
40% e um considerável aumento na dispersão das partículas de cimento,
possibilitando assim a elaboração de concretos fluídos e auto-adensáveis
(HARTMANN, 2002; TUTIKIAN, MOLIN, 2008).
Segundo Zingg et al. (2009) e Ran et al. (2009) a eficiência de um superplastificante
é dependente do comprimento, número e densidade das cadeias de ramificação,
sendo que cadeias curtas e densas inibem de forma mais eficiente as reações de
hidratação em relação a moléculas de cadeias longas e menos densas. Um número
menor de cadeias laterais longas favorece o aumento de adsorção de
superplastificante por partículas de cimento.
Na figura 10, é apresentada a estrurura básica da molécula de PC com as
indicações da cadeia principal e lateral, onde são realizadas as substituições,
adições e modificações estruturais para a produção de diferentes produtos com a
mesma base química.
Figura 10. Estrutura básica do PC com suas ligações, (a) cadeia principal com grupos
carboxilatos desprotonados e (n) cadeias laterais com unidades de óxido de etileno.

Fonte: GRUBER, 2010.
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5.7.3 Interação entre aditivo e cimento Portland
Os aditivos para concreto interagem diretamente com o cimento, promovendo maior
fluidez e menor demanda de água a mistura. Estas interações são dependentes das
características físicas e químicas dos ligantes e das variações de composição dos
aditivos, como a inserção de retardadores, aceleradores e as alterações de estrutura
e massa molecular dos policarboxilatos e naftalenos formaldeído sulfonados. Sendo
assim, distintos efeitos de dispersão e de cinética de hidratação podem ser
observados. Neste contexto, os fenômenos de interação entre aditivo e cimento são
complexos em consequência dos mecanismos físicos e químicos envolvidos e o
possível uso de dois ou mais produtos agindo em conjunto (JIANG, KIM, AÏTICIN,
1999; WINNEFELD et al. 2007; PLANK et al. 2010).
Durante a dissolução em água, os aditivos superplastificantes apresentam em sua
superfície

cargas

preponderantemente negativas

(devido,

principalmente,

à

ionização de grupos sulfônicos e carboxílicos). Ao entrar em contato com os grãos
de cimento os aditivos ficam adsorvidos ao redor das partículas por interações
elétricas. A repulsão eletrostática é o principal efeito que caracteriza a ação de
dispersão dos aditivos a base de NFS. Já os produtos a base de PC, por apresentar
elevada massa molecular, além do efeito eletrostático, efetuam a dispersão através
do fenômeno de repulsão estérica, que consiste em uma barreira física, a qual
impede a aproximação das partículas. Estas interações são dependentes dos grupos
funcionais ligados à estrutura molecular e ocorre preferencialmente nas fases de
aluminatos e silicatos dos ligantes (JOLICOEUR; SIMARD, 1998; YAMADA,
OGAWA, HANEHARA, 2001; WINNEFELD et al. 2007; PLANK et al. 2010;
RENKAS, 2013).
Nas figuras 11 e 12 são ilustrados de forma simplificada os efeitos de adsorção e
repulsão eletrostática entre os grãos de cimento e o efeito de impedimento estérico
proporcionado pelas moléculas de éter-policarboxilato (PC).
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Figura 11. Ilustração da interação dos aditivos por adsorção sobre os grãos de cimento
promovendo a repulsão eletrostática.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 12. Ilustração da ação do PC na superfície dos grãos de cimento (a) aproximação (b)
adsorção e (c) Impedimento estérico.

Fonte: GRUBER, 2010.

Zhan e Kong (2015) investigaram o comportamento das interações dos
superplastificantes à base de NFS e PC, em suspensões cimentícias, e avaliaram
que os PC´s, além dos fenômenos de repulsão eletrostática e estérica, promovem
ligações por complexação com os íons Ca2+. O impedimento estérico é o fator mais
relevante que explica a maior capacidade dos PC´s na dispersão das partículas de
cimento em relação aos aditivos à base de NFS, embora a quantidade de adsorção
e densidade de carga seja menor.
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Na figura 13 é apresentada de forma comparativa uma ilustração, demonstrando os
efeitos de dispersão dos superplastificantes à base de NFS e de PC, nos quais
visivelmente o PC apresenta melhores resultados.
Figura 13. Ilustração esquemática dos efeitos proporcionados pelos superplastificantes à
base de NFS e PC em microestrutura de pastas de cimento, (a) branco, (b) na presença de
NFS e (c) na presença de PC.

Fonte: ZHANG; KONG, 2015.

Do ponto de vista de aplicação, alguns fatores das interações devem ser
considerados, como a incompatibilidade entre aditivo e cimento, para evitar
possíveis problemas como o acentuado retardo de pega, perda rápida de fluidez,
elevada incorporação de ar e o surgimento de segregação e exsudação, por causa
da instabilidade do sistema de adsorção gerada, principalmente, pela alta dosagem
do produto. Outra interação de efeito negativo ocorre pela presença de sulfatos
alcalinos e de álcalis na suspenção, disponibilizados pelo cimento, que inibe à
adsorção nas fases C3A e C4AF em favor da adsorção no C3S e no C2S.
Consequentemente, como a fase silicato adsorve menos polímeros do que a fase
aluminato o teor total de aditivo adsorvido nas partículas de cimento é reduzido,
resultando no maior consumo de produto para promover a fluidez desejada (AÏTCIN,
JOLICOEUR, MACGREGOR, 1994; JOLICOEUR; SIMARD, 1998; COLLEPARDI et
al., 1999; RIXON; MAILVAGANAM, 1999; CAMARINI, MILITO, 2011; YAMADA,
2011; LYRA et al. 2012).
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5.7.4 Influência dos aditivos na hidratação do cimento Portland
As interações dos aditivos com as partículas de cimento, em suspensão, influenciam
diretamente a cinética de hidratação. Entretanto, a hidratação do cimento Portland
na presença de aditivos ainda é pouco conhecida, devido à complexidade dos
fenômenos. A seguir, para cada base química, em estudo, serão abordados os
principais fenômenos de hidratação na presença de aditivos, conforme a literatura
consultada.
Para os superplastificantes à base de NFS poucos foram os trabalhos realizados,
especificamente, sobre os fenômenos de hidratação. Segundo Ramachandran
(1995) a influência deste tipo de aditivo depende da relação água/sólido, dosagem,
massa molecular, dos cátions em associação e da proporção C3A/sulfato de cálcio
no cimento. Devido aos efeitos de adsorção na superfície de C3A, durante a
hidratação, estes produtos promovem retardo nas reações de conversão de
etringita-C3A em monossulfoaluminato de cálcio e, consequentemente, diminuem as
reações de hidratação da fase C3S. No entanto, Kishar; Hegazy e Ahmed (2011)
estudaram a hidratação da fase C3A em mistura com gesso na presença de NFS e
analisando-a no intervalo de 30 min até 90 dias identificou-se que o NFS retarda a
formação de etringita e acelera a sua transformação em AFm durante as primeiras
idades de hidratação.
Estudos realizados sobre a influência dos aditivos superplastificantes à base de éterpolicarboxilato indicam, de modo geral, um efeito retardador decorrente de uma
camada protetora formada sobre os grãos de cimento, a qual impede o contato das
partículas com a água e sua dissolução. Inicialmente, este retardo foi atribuído á
formação de compostos por complexação entre as moléculas de policarboxilato e os
íons cálcio dispersos na suspensão de cimento, em pesquisa mais recente não foi
identificada nenhuma alteração na concentração do íon cálcio da água de poro das
pastas, confirmando que o retardo é, de fato, consequente à adsorção do aditivo na
superfície das partículas, e o efeito fluidificante, por repulsão estérica ou
eletroestérica gerada pela densidade de cargas na molécula do aditivo
(LOTHENBACH, WINNEFELD, FIGI, 2007).
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Como abordado anteriormente, os PC´s diferenciam-se pelas suas densidades de
carga aniônica e comprimento das cadeias laterais, no qual estudos recentes
demonstram a influência destas variáveis na hidratação do cimento. Alguns autores
têm verificado que o impacto proporcionado por estes tipos de produtos na pega e
no endurecimento de produtos à base de cimento é dependente da estrutura
molecular do aditivo, pois quanto maior a densidade de carga maior será o retardo
gerado (WINNEFELD et al. 2007; ZINGG et al. 2009).
Segundo Plank et al. (2010) outras interações entre as moléculas de PC e as
partículas de cimento podem ocorrer, promovendo retardo na hidratação. Sendo
que, na presença de PC é possível observar a formação de compostos organominerais e o fenômeno de intercalação com íons OH- durante a hidratação. A
intercalação é resultado da síntese direta entre C3A e PC, seguida do envolvimento
indireto de hidratos de aluminato de cálcio com precursores que se submetem a
troca iônica com PC na liberação dos grupos OH-. No entanto, essas interações
químicas podem causar efeitos negativos no desempenho da dispersão e,
consequentemente, na hidratação. O uso de PC com cadeias laterais longas e de
menor densidade de carga aniônica são menos susceptíveis à formação de fases
organo-mineral e menos sensíveis aos cimentos com diferentes teores de sulfatos
disponíveis.
Em síntese, o teor de C3A do cimento influencia diretamente o retardo gerado pelo
PC, assim como em sua capacidade de se adsorver. E com isso, teoricamente
quanto maior o teor de C3A, menor é o retardo das reações de hidratação. Contudo,
segundo Winnefeld et al. (2007), apesar da adsorção preferencial do PC no C3A o
maior retardo observado é da fase C3S. Portanto, em cimentos com elevado teor de
C3A, maiores quantidades de aditivo ficam adsorvidas em sua superfície ou
intercaladas em seus produtos de hidratação, restando menos aditivo disponível
para interagir com as fases silicato e retardar a sua hidratação.

62

6

PROGRAMA EXPERIMENTAL
6.1 Materiais utilizados

Para o estudo foram preparados dois cimentos de classe CP I, denominados CP I-g
e CP I-f, compostos por um único clínquer, mas com sulfatos de cálcio distintos, ou
seja: a gipsita natural (referência isenta de fósforo) e o fosfogesso.
O clínquer usado foi cedido pela InterCement e, obtido industrialmente sem coprocessamento, com o objetivo de minimizar possíveis influências de elementos
menores que podem ser incorporados ao clínquer no processo de fabricação.
A gipsita natural selecionada apresenta como característica principal a isenção de
fósforo em sua composição química. Este material foi disponibilizado também pela
InterCement.
O fosfogesso foi fornecido pela Vale Fertilizante, proveniente da produção de ácido
fosfórico. Este é o mesmo material comercializado e destinado à produção de
cimento na região sudeste do Brasil.
Os aditivos para concreto foram fornecidos pela MC-Bauchemie Brasil: um
superplastificante à base de naftaleno formaldeído sulfonado (NFS) com
característica de pega normal e dois superplastificantes à base de policarboxilato,
sendo

denominados

por

PC

1,

com

característica

de

promover

maior

trabalhabilidade ao concreto e por PC 2 que apresenta maior poder de dispersão
das partículas de cimento. Estes produtos foram selecionados por representar a
maioria de plastificantes e superplastificantes amplamente empregados no mercado
nacional.
Como fonte de fósforo foi utilizado o fosfato dissódico (Na2HPO4) p.a. Merck, com
pureza de 99,0% lote: 8042, denominado no estudo como NP. Este produto foi
adotado como contaminante devido à elevada solubilidade em água e facilidade na
dosagem e manuseio.
Nas Figuras 14 e 15 são apresentadas imagens das matérias-primas e dos aditivos
para concreto, selecionados para o estudo.
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Figura 14. Imagem das matérias-primas utilizadas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 15. Imagem dos aditivos utilizados.

Fonte: Elaborado pelo autor.

6.2 Estrutura do programa experimental
Os ensaios foram divididos em três etapas de estudo: caracterização das matériasprimas, preparação dos cimentos e estudos em pasta. Na figura 16, consta o
fluxograma

detalhado

dos

experimentos

caracterização e o foco dos ensaios aplicados.

com

as

técnicas

utilizadas

para
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Figura 16. Fluxograma geral do programa experimental.

6.3 Técnicas de análise e métodos
O conhecimento da composição química e das características físicas dos materiais é
fundamental para interpretar o comportamento da cinética de hidratação. As análises
químicas envolvem um conjunto de técnicas de laboratório utilizadas para a
determinação de espécies químicas por métodos quantitativos. Para este trabalho
foram

empregados

métodos

gravimétricos,

titrimétricos,

gasométricos

e

instrumentais, seguindo as normas técnicas vigentes e procedimentos específicos
para a caracterização das matérias-primas, dos cimentos e das pastas de cimento. A
seguir, são descritas as principais técnicas analíticas e as condições de ensaio.
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6.3.1 Caracterização das matérias-primas
6.3.1.1

Espectrometria de fluorescência de raios-X

O princípio básico da técnica de fluorescência de raios-X (FRX) é a indução de
transições eletrônicas entre os orbitais mais internos dos átomos, utilizando
radiações eletromagnéticas de energia adequada (raios-X e raios gama). Essas
transições podem resultar na emissão de energia característica, permitindo a
identificação da espécie atômica envolvida na transição e a mensuração da sua
abundância. Mais especificamente neste processo a energia da radiação de
fluorescência identifica o elemento, enquanto sua intensidade permite que seja
medida a sua concentração na amostra analisada, mediante uma prévia calibração
com padrões de referência. Esta técnica foi utilizada na determinação de CaO, MgO,
Fe2O3, Al2O3, SiO2, Na2O, K2O, TiO2, SrO, Mn2O3, CrO3 e P2O5 do clínquer e dos
cimentos preparados, seguindo as diretrizes gerais da norma ISO/FDIS 295812:2009.
Para os ensaios utilizou-se um espectrômetro de fluorescência de raios-X marca
Panalytical modelo Minipal Cement, a partir de pastilhas fundidas em máquina de
fusão marca Claisse modelo M4, utilizando-se como fundente a mistura de
tetraborato de lítio/metaborato de lítio, denominado comercialmente por MAXXIFLUX
(66,67% de Li2B4O7, 32,83% de LiBO2 e 0,50% de LiBr), com proporção de 1g de
amostra para 6,75g de fundente. O equipamento foi calibrado, previamente, com
padrões internos, padrões IPT e padrões NIST.
6.3.1.2

Espectrometria de difração de raio-X

A amostra é submetida à radiação de um feixe monocromático de raios-X. Neste
momento ocorre a dispersão das ondas ao se colidirem com os átomos da estrutura
cristalina da amostra. Por meio da lei de Bragg (equação 13) é possível avaliar os
raios difratados pela amostra em ângulos que dependem basicamente da estrutura
cristalina da mesma, que é um hábito repetitivo dos materiais (GOBBO, 2009).
Lei de Bragg: n.λ = 2.d.senθ

(13)
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Sendo: θ = ângulo medido entre o feixe incidente e determinados planos do cristal;
d = distância entre os planos dos átomos;
n = ordem de difração;
λ = comprimento de onda.
Alguns métodos matemáticos são associados à DRX para quantificação das fases
mineralógicas. Atualmente, o método de Rietveld tem sido muito difundido porque,
por meio de softwares, simula o perfil difratométrico a partir das estruturas das fases
componentes de uma amostra, e permite analisar todo o padrão difratométrico,
utilizando as intensidades individuais de cada passo angular. O método possibilita
realizar o refinamento de estruturas complexas e determinar a proporção de fases, a
partir do difratograma, com precisão reconhecida. A difração de raios-X associada
ao método de Rietveld possibilita a quantificação das fases anidras e hidratadas,
permitindo melhor interpretação dos fenômenos associados à formação dessas
fases. As fases amorfas podem ser quantificadas por adições de padrões internos,
como para o C-S-H (GOBBO, 2009).
A técnica de difração de raios-X foi utilizada com objetivo de caracterizar as fases
cristalinas do clínquer e composição mineralógica dos sulfatos de cálcio. Para estes
ensaios as amostras foram moídas até totalmente passantes em peneira de abertura
0,045mm (ABNT nº 325). Utilizou-se no preparo do clínquer a adição de 10% de
óxido de zinco (ZnO) como padrão interno para permitir as quantificações por
Ritveld, previamente seco a 600ºC e também passante na peneira de abertura
0,045mm (ABNT nº 325). Na gipsita natural e no fosfogesso as análises foram
realizadas diretamente no material preparado e pelo método qualitativo de
identificação dos compostos minerais.
Neste trabalho, a quantificação por Rietveld foi realizada com base no método
aplicado por Gobbo (2003) utilizando a estrutura cristalina simplificada da alita e a
fase β da belita (mais comum entre os clínqueres industriais). Para a fase C3A foram
usadas duas estruturas diferentes, uma cúbica e outra ortorrômbica. A identificação
dos compostos foi executada por meio do software HighScore Plus (versão 4.1) da
Panalytical e padrões difratométricos do Powder Diffaction file (PDF). Utilizou-se um
difratômetro marca Rigaku modelo Windmax 2000 (figura 17), operando na radiação
Kα do cobre com 40kV – 30mA, varredura de 3° a 65° e varredura de 2°/min.
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Figura 17. Difratômetro de raios-X.

Fonte: Laboratório de Materiais de Construção Civil – IPT.

6.3.1.3

Potenciometria

A potenciometria pode ser descrita como a medida de um potencial numa célula
eletroquímica. De modo geral, o método baseia-se na medida da diferença de
potencial entre eletrodos dispostos em solução, possibilitando além da tradicional
análise de pH, a determinação de íons livres e em complexos através de eletrodos
específicos.
Os íons dispersos em solução podem ser quantificados de forma seletiva, por
métodos diretos ou indiretos, dependendo do tipo de elemento químico ou da
complexidade da amostra. A técnica foi utilizada para as determinações de pH,
cloretos e fluoretos nas matérias-primas e nos cimentos, segundo as normas ASTM
D4972-13, NBR 14832:2002 e NBR 13737:1996, respectivamente. Para isso, foram
utilizados o pH-metro Metrohn-modelo 826 e o medidor de íon seletivo Metrohn com
eletrodos Thermo-Orion para cloretos e fluoretos (figura 18).
Figura 18. Medidor de pH (a) e de íons seletivos (b).

(a)

(b)

Fonte: Laboratório de Materiais de Construção Civil – IPT.
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6.3.1.4

Termogravimetria - TG/DTG

A análise termogravimétrica consiste em aquecer progressivamente uma amostra
em termobalança, em atmosfera definida a uma taxa de aquecimento fixada,
registrando-se continuamente a variação de massa do material que ocorre por efeito
de sua termo-decomposição. O equipamento consiste, basicamente, de um forno e
uma balança, para a pesagem contínua da amostra durante o aquecimento. A
técnica passou a ser aplicada em química do cimento, a partir do empirismo pioneiro
do químico francês Le Chatelier (RAMACHANDRAN, 1969).
Com os dados do ensaio obtêm-se curvas de variação contínua de massa versus
temperatura ou gráfico TG, permitindo inferir sobre a composição e a estabilidade
térmica do material. Da derivada primeira da curva TG obtém-se a curva DTG, que
permite identificar com precisão os picos relativos aos eventos térmicos devido ao
aquecimento da amostra, e cujas áreas representam a variação de massa específica
ocorrida durante os fenômenos térmicos (RAMACHANDRAN, 1969; QUARCIONI,
2008).
A análise termogravimétrica foi selecionada neste estudo com o objetivo de
caracterizar os eventos de decomposição da gipsita natural e do fosfogesso e,
também detalhar os produtos de hidratação do cimento. Os dados de perda de
massa de voláteis da pasta de cimento em função do grau de hidratação do cimento
estão vinculados às temperaturas características de decomposição de espécies
químicas formadas, ou seja, portlandita e água combinada como etringita, C-S-H e
aluminatos hidratados. Os dados de termogravimetria permitem monitorar a
formação desses compostos em diferentes idades de hidratação.
Para a análise termogravimétrica, a gipsita natural e o fosfogesso foram previamente
secos a 40 ºC, e os materiais foram moídos até totalmente passantes em peneira de
abertura 0,075mm (ABNT n° 200). Utilizou-se a termobalança Mettler Toledo, figura
19, com controlador para purga de gás, CG 10 Star System Mettler, empregando-se
aproximadamente 30 mg de amostra em cadinho de alumina 70µL, sem tampa; com
fluxo de gás de 50 mL/min de nitrogênio (N2) ultra-puro, com taxa constante de
aquecimento de 10ºC/min até 1000ºC. Os dados das análises termogravimétricas
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(TG) e as respectivas derivadas de primeira ordem (DTG) foram calculados por meio
do software Star versão 8.1.
Figura 19. Ilustração da termobalança TG/DTG.

Fonte: Laboratório de Materiais de Construção Civil – IPT.

6.3.1.5

Espectrometria de plasma - ICP-OES

A determinação de fósforo total e solúvel foi realizada por espectrometria de plasma,
por favorecer a sua quantificação sem interferência de outros elementos químicos de
baixos teores presentes no meio. A técnica envolve a formação de plasma em altas
temperaturas, empregando-se gás argônio para produzir em amostras nebulizadas,
átomos excitados que emitem radiação em comprimentos de onda característicos
dos elementos presentes. As intensidades das radiações emitidas são mensuradas
e correlacionadas à concentração do elemento químico na amostra ensaiada. Esta
técnica é comumente utilizada na determinação quantitativa de traços de elementos,
podendo ser metais, semi-metais e não-metais, em diversos tipos de materiais
(MERMET, 2005; VOGEL, 2013). Um plasma pode ser definido como uma nuvem de
gás altamente ionizado, provindo de corrente direta, denominado de “direct current
plasma” (DCP) ou acoplado indutivamente, conhecido como “inductively coupled
plasma” (ICP) (VOGEL, 2013).
O teor de fósforo total foi determinado na gipsita natural e no fosfogesso, a partir da
digestão de 0,5g de amostra com 2,5 mL de ácido nítrico (HNO3) em forno digestor
por micro-ondas marca CEM, modelo Mars com recipientes fechados de
polipropileno (figura 20a) a temperatura de 175°C por 4 minutos e 30 segundos; a
temperatura foi alcançada após 10 minutos na rampa de aquecimento (USEPA
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3051a, 1998). A determinação de fósforo solúvel foi realizada conforme o método
proposto no ensaio de disponibilidade do item 6.3.4 e leitura direta nas soluções de
análise (figura 28).
As análises foram realizadas em um espectrômetro de Plasma ICP-OES iCAP 6000
Thermo (figura 20b) com comprimento de onda de 213,618 nm em vista axial,
potência de 1300W, vazão do gás auxiliar e de nebulização (argônio) de 0,5 L/min,
com base nas diretrizes da norma USEPA 200.7.
Figura 20. Espectrômetro de plasma indutivamente acoplado - ICP-OES (a) e digestor por
micro-ondas (b).

(a)

(b)

Fonte: Laboratório de Química – ABCP.

6.3.2 Preparação dos cimentos
A preparação dos cimentos em laboratório teve por objetivo obter dois ligantes com
características físicas e químicas semelhantes. Para isso, todos os materiais foram
homogeneizados, previamente, e os sulfatos de cálcio secos a 40 °C por 24 horas,
em estufa ventilada.
A moagem das matérias-primas foi realizada no moinho de bolas marca Herzog com
capacidade para 10kg. Para o processo definiu-se a dosagem dos materiais
conforme a caracterização química e os limites estabelecidos pela norma NBR 5732
para os teores de SO3 no CP I (≤ 4,0%). É usual que o teor ótimo de gipsita no
cimento seja obtido através de ensaios normalizados de resistência mecânica a
compressão máxima e retração mínima, em determinadas idades de hidratação
(MHETA; MONTEIRO, 2008). No entanto, neste estudo fixou-se o teor de clínquer e
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variou-se apenas o tipo de sulfato de cálcio aplicado. Estes valores e os impactos
destas adições são apresentados no item 7.2.
De acordo com o fabricante do clínquer, a sua área específica de 4450 cm2/g
proporciona o melhor desempenho em termos de reatividade. Deste modo, o
processo de moagem foi realizado inicialmente por 2 horas com imediatas
determinações de área específica por Blaine e, os primeiros resultados foram
utilizados para se fixar o tempo restante de moagem, até se atingir o “Blaine”
desejado. A figura 21 ilustra o processo de moagem.
Figura 21. Ilustração do sistema de moagem, (a) Moinho de bolas; (b) Retirada do cimento
preparado por peneiramento.

(a)

(b)

Fonte: Laboratório de preparação de amostras – ABCP.

6.3.3 Caracterização dos cimentos

A caracterização química dos cimentos foi realizada pelas técnicas instrumentais de
raios-X (FRX), potenciometria e termogravimetria (TG/DTG), conforme descrito
anteriormente nos itens 6.3.1.1, 6.3.1.3 e 6.3.1.4. Os ensaios gravimétricos e
titrimétricos foram realizados segundo as normas vigentes. A seguir são descritos os
métodos empregados de caracterização física.
6.3.3.1

Área específica pelo método Blaine

O método Blaine determina a área específica através da permeabilidade ao ar em
comparação com uma amostra de cimento padrão ou de referência. Segundo a
norma NBR NM 76 a finura (nomenclatura usada em âmbito industrial) do cimento é
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determinada como superfície específica, observando-se o tempo requerido para uma
determinada quantidade de ar fluir através de uma camada compactada do cimento,
de dimensões e porosidade específicas. Sob condições normalizadas de ensaio, a
superfície específica do ligante é proporcional ao tempo para determinada
quantidade de ar atravessar a camada compactada de cimento.
Como relatado anteriormente, utilizou-se o método Blaine para controlar o tempo de
moagem durante a preparação, a fim de se produzir ligantes com semelhantes áreas
de superfície específica. Para o ensaio utilizou-se o equipamento Blaine-Star, figura
22, e a massa de 115g de amostra para cada ensaio, seguindo as diretrizes
estabelecidas pela norma NBR NM 76. Para o cálculo da área específica,
determinou-se, inicialmente, a massa específica do cimento através do frasco de le
Chatelier, conforme a norma NBR NM 23:2001, e o resultado calculado por meio do
software Blaine-Star.
Figura 22. Equipamento para determinação de área específica pelo método Blaine.

Fonte: Laboratório de Cimento – ABCP.

6.3.3.2

Área específica por BET

O método de BET, desenvolvido por Stephen Brunauer, Paul Hugh Emmett e
Edward Teller, permite a medida da área específica baseado na teoria de Langmuir,
introduzindo o conceito de adsorção de gás em multicamadas, levando em
consideração algumas hipóteses como a adsorção do gás aplicado ao sólido por
única e definida energia; as variadas camadas de gás adsorvido não interagem entre
si; a adsorção física das moléculas é infinita; as taxas de adsorção e dessorção são
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similares e o calor de adsorção, a partir da segunda, camada é representado pelo
calor de liquefação, enquanto para a primeira camada ocorre o calor de adsorção à
superfície sólida.
Para obter a adsorção em multicamadas costuma-se utilizar o gás nitrogênio (N2),
que é aplicado à amostra com o aumento gradativo da pressão do gás que a
mantém em baixíssimas temperaturas. Com isso, a primeira camada de adsorção de
N2 ocorre a pressões muito baixas, tornando imprecisa sua determinação. No
entanto, a adsorção da segunda camada acontece somente após o completo e
ordenado preenchimento da superfície da partícula pela primeira camada, com o
objetivo de preencher todos os poros sucessivamente e, assim, promover maior
precisão do ensaio.
Desta forma, o método de BET, além das medidas de superfície externa (método
Blaine) mede também a superfície interna dos poros abertos e interconectados
(QUARCIONI, 2008). Eis porque esta técnica foi utilizada com o objetivo de
caracterizar a similaridade de área específica dos cimentos de estudo. O ensaio foi
realizado por meio do equipamento Belsorp Max (figura 23a). Utilizou-se gás
nitrogênio, com pré-tratamento das amostras em temperatura de 60°C e pressão de
10-2 psi de N2 por 24 horas em um equipamento Belprep vac-II (figura 23b).
Figura 23. Equipamento para análise da área de superfície específica - BET (a), Belsorp
Max e (b) preparador de amostras Belprep vac-II.

(a)

(b)

Fonte: Laboratório de Microestrutura e Ecoeficiência – USP.
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6.3.3.3

Granulometria a laser

Esta técnica baseia-se na dispersão de luz, em que um feixe laser passa por uma
célula óptica, onde a amostra em suspensão circula em meio líquido (aquoso ou
não-aquoso) e a luz ao se chocar com as partículas pode ser difratada, refratada ou
refletida. Um detector de estado sólido formado por um conjunto de anéis
fotossensíveis e um microprocessador captarão a intensidade de energia espalhada
ao longo de um intervalo de ângulos para traduzi-la em distribuição granulométrica.
Ângulos baixos estão associados aos tamanhos de partículas maiores e ângulos
altos associam-se aos tamanhos de partículas menores (ISO 13320:2009).
O perfil de distribuição granulométrica permite mensurar e identificar a eficiência do
processo de moagem na produção dos ligantes, uma vez que as alterações no
diâmetro e forma de partículas modificam a demanda de água do material e seu
comportamento reológico e de hidratação.
O ensaio foi realizado em um granulômetro a laser CILAS, Figura 24, com
capacidade de operar com partículas de diâmetro entre 0,04 µm a 500 µm. O
método utilizado consistiu em verter no porta-amostra cerca de 5 gramas de
amostra, suficientes, para atingir o intervalo de concentração recomendado pelo
fabricante. Em seguida, utilizou-se álcool anidro (etanol) e ultrassom, durante 60
segundos, para a dispersão da amostra. Através de uma bomba peristáltica é
garantida a circulação da amostra no porta-amostra. Um fotodiodo a laser emite um
feixe de luz que é captado por um sistema óptico que ativa o líquido com o pó a ser
analisado. Através de medidas de distribuição de energia dos anéis de difração é
feita a conversão dos sinais em diâmetro de partículas.
Figura 24. Granulômetro a laser.

Fonte: Laboratório de Cimento – ABCP.
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6.3.3.4

Tempo de pega

Os tempos de pega para os cimentos CP I-g e CP I-f foram determinados pelo
método de Vicat, a partir de dados de consecutivas medidas de penetração na pasta
de cimento de uma agulha padronizada de 1mm de diâmetro. O termo pega se
refere à solidificação da pasta plástica de cimento, cujo início da solidificação,
chamado de início de pega, marca o ponto em que a pasta se torna não trabalhável
e o tempo que a pasta leva para se solidificar completamente é definido como o fim
de pega.
As determinações foram realizadas segundo as normas NBR NM 43 e NBR NM 65,
que trazem os respectivos procedimentos de ensaio para a determinação da
consistência normal e tempos de pega em pastas de cimento, pelo aparelho de Vicat
automático (figura 25). Para os ensaios manteve-se a temperatura da água e do
laboratório em 20 ± 2°C, e umidade relativa de 50%. A determinação da consistência
normal foi realizada utilizando a sonda Tetmejer, um corpo cilíndrico, metálico, liso,
de 10 mm de diâmetro e massa de 300g. Posteriormente, os tempos de pega foram
determinados adotando-se os seguintes critérios:


Início de pega: tempo transcorrido desde a adição de água ao cimento até o
momento em que a agulha de Vicat penetra na pasta à distância do fundo entre
3mm e 5mm;



Fim de pega: tempo transcorrido até a agulha de Vicat penetrar somente
0,5mm na pasta.
Figura 25. Aparelho de Vicat automático.

Fonte: Laboratório de Cimento – ABCP.
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6.3.4 Disponibilidade de fósforo solúvel
Os ensaios exploratórios da disponibilidade de fósforo solúvel foram realizados em
suspensões distintas contendo gipsita natural (referência isenta de fósforo),
fosfogesso e os cimentos CP I-g e CP I-f, visando à compreensão do potencial de
recuperação de fósforo solúvel em função do crescente incremento de NP. Segundo
Tabikh (1971), Lieber (1974) e Bérnard (2006) a contaminação por espécies solúveis
de fósforo promove retardo na cinética de hidratação, decorrentes dos fenômenos
de adsorção e precipitação de compostos insolúveis sobre as partículas de cimento.
Portanto, esta etapa do estudo mostrou-se importante para avaliar a disponibilidade
do fósforo, no meio, durante a hidratação.
Para definir os incrementos de NP utilizou-se como referência o histórico de dados
de 64 análises de fósforo total, expresso em % de P2O5, fornecido pela InterCement,
em fosfogessos analisados no ano de 2013. Os resultados estão apresentados na
figura 26 com indicação dos teores de contaminação máximo, mínimo e médio.
Figura 26. Resultados dos teores de P2O5 total, em %, determinados em fosfogessos
recebidos na InterCement no ano de 2013. (A) intervalo superior de concentração, (B)
intervalo médio e (C) intervalo mínimo (A).

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com os dados da figura 26, observa-se um grande número de amostras no intervalo
B, indicando assim uma contaminação característica provinda do processo industrial
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de obtenção do fosfogesso. Conforme indicação gráfica, o teor médio de P2O5 no
fosfogesso foi de 1,14% e o mínimo e máximo de 0,67% e 1,96%, respectivamente.
Assim, com base nestes dados foram definidos os incrementos de NP para este
estudo.
Para a preparação das suspenções adotou-se a massa de 12g para os sulfatos de
cálcio e 200g para os cimentos, procurando-se trabalhar com as mesmas
proporções em massa de sulfato de cálcio empregadas nos cimentos, ou seja, 6%
de gipsita natural ou fosfogesso. Nas equações 14, 15 e 16 são apresentados os
cálculos de conversão da massa de NP adicionado em % de P2O5 no sulfato de
cálcio. Para os cálculos foi considerada a pureza de 99% do sal utilizado (NP). Os
resultados do cálculo teórico são apresentados na tabela 3.
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Sendo que:
 mNP = massa de NP adicionado;
 mA = massa da amostra de sulfato de cálcio;
 M(P) = massa molar do fósforo;
 M(NP) = massa molar de NP;
 M(P2O5) = massa molar de P2O5;
 X1 = massa em mg de fósforo;
 X2 = massa em mg de P2O5;
 X3 = teor em % de P2O5 no sulfato de cálcio.

(14)

(15)

(16)
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Tabela 3. Conversão teórica da massa adicionada de NP em % de P2O5 no sulfato de cálcio.
Incremento
de NP, em g

Massa de
fósforo
adicionado, em
mg

Massa de fósforo Teor calculado de
em P2O5
P2O5, em %, para
adicionado, em
os sulfatos de
mg
cálcio*

0,1
21,6
49,5
0,4
0,2
43,2
99,0
0,8
0,3
64,8
148,5
1,2
0,4
86,5
198,0
1,7
0,5
108,1
247,5
2,1
0,6
129,7
297,0
2,5
0,7
151,3
346,5
2,9
0,8
172,9
396,0
3,3
0,9
194,5
445,5
3,7
1,0
216,1
495,0
4,1
(*) Resultados calculados considerando o sulfato de cálcio isento de fósforo.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Portanto, foram selecionados os incrementos de 0,1g a 1,0g de NP em função do
intervalo de concentração de 0,4% a 4,1% de P2O5 no sulfato de cálcio. Estes teores
contemplam todos os resultados obtidos no histórico de análise (figura 26) e um
excesso, com o intuito de avaliar os efeitos de teores ainda mais elevados de fósforo
em suspenções de sulfato de cálcio e cimento. Para estes ensaios foram preparadas
dez misturas e um branco (ensaio sem a presença de contaminante) para cada
material. Na preparação, os materiais foram pesados e colocados em béqueres
juntamente com o contaminante com posterior adição de água, e o conjunto foi
misturado em agitador magnético conforme apresentado na figura 27.
Figura 27. Ilustração de suspensões de fosfogesso.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Na figura 28, é apresentado de forma simplificada o fluxograma do ensaio, ou seja,
os principais passos sequenciais do procedimento experimental, aplicado para as
determinações de fósforo solúvel nos sulfatos de cálcio e nos cimentos.
Figura 28. Fluxograma de ensaio para a disponibilidade de fósforo solúvel nos sulfatos de
cálcio e cimentos utilizados no trabalho.

Fonte: Elaborado pelo autor.

No ensaio, as soluções obtidas na preparação foram identificadas conforme o
material de análise: gipsita natural (solução 1A), fosfogesso (solução 1B), cimento
CP I-g (solução 2A) e cimento CP I-f (solução 2B). Nas soluções 1 e 2 foram
determinados os teores de fósforo solúvel por ICP-OES, conforme os parâmetros
estabelecidos no item 6.3.1.5.
6.3.5 Estudo em pasta
6.3.5.1

Ensaios exploratórios de espalhamento para os aditivos

Os aditivos químicos independentes de suas bases químicas atuam promovendo
alterações na cinética de hidratação do cimento Portland e na reologia da mistura,
como por exemplo, em argamassas e concretos. Em resumo, os aditivos
superplastificantes e plastificantes devem ser utilizados em dosagens apropriadas
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caso se deseje evitar efeitos secundários, os quais podem resultar em perdas
rápidas e irrecuperáveis de abatimento, grande retardado de pega e segregação
severa ou exsudação (CASTRO; PANDOLFELLI, 2009 apud PRINCE et al, 2002).
A dosagem ótima de aditivos tem sido determinada por alguns métodos de ensaio,
como o “mini-slump”, que indica a eficiência na dispersão das partículas de cimento
e o ponto de saturação, onde o incremento de dosagem não provoca significativo
aumento de fluidez da mistura (KANTRO, 1980; AGULLÓ et al. 1999). Segundo
Monte (2003) e Rossel, Stefani e Leroy (2005) o método de mini-slump ou
miniabatimento é adotado em pesquisas nacionais e internacionais para a
determinação da consistência de pastas de cimento com aditivos químicos,
principalmente, por estimar o estado plástico no concreto de maneira simples e
rápida.
No presente estudo utilizou-se o método aplicado por Gruber (2010) no qual é usado
um mini-cone com medidas de 8,0 cm de diâmetro interno de base e 7,0 cm de
diâmetro interno de topo com 5,0 cm de altura, diferenciando-se assim do método
clássico, considerado com eficiência suficiente para o ensaio exploratório. Portanto,
utilizou-se este método como meio para a qualificação das melhores dosagens dos
aditivos empregados para o trabalho, levando-se em consideração as características
comuns de cada produto.
Os adtivos superplastificantes à base de policarboxilato em decorrência,
principalmente, de fenômenos de repulsão eletrostática e estérica, promovem
elevada dispersão das partículas de cimento em relação aos superplastificantes à
base de naftaleno formaldeído sulfonado, que apesar de elevada densidade de
carga, são adsorvidos em menor quantidade nas partículas de cimento e não
promovem o impedimento estérico. Deste modo, para definir as dosagens dos
aditivos definiu-se como objetivo o espalhamento similar das pastas, para que as
influências no processo reaglomeração das partículas de cimento, que promovem
aumento no tempo de indução, não fossem significativas. Assim, a análise do
comportamento dos produtos na interação com os ligantes é favorecida.
Nestes ensaios foram utilizadas as dosagens de 0,2% a 0,8% dos aditivos, sobre a
massa de cimento, estabelecidas conforme as dosagens mais usuais de mercado.
Para cada ensaio pesou-se 500g de cimento e 150g de água em frascos separados.
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Os aditivos foram pesados conforme as dosagens e adicionados na água.
Posteriormente, todos os materiais foram colocados em um frasco de 1L e misturouse a suspensão a 800 rpm por 3 min. Com a pasta formada, utilizando o mini-slump,
logo em seguida foi realizado o ensaio em uma superfície de vidro, com papel
graduado, para permitir medir juntamente com um paquímetro a abertura ou
espalhamento da pasta de cimento. Na figura 29, é apresentada a execução do
ensaio proposto.
Figura 29. Ensaio de espalhamento da pasta de cimento contendo aditivos. Materiais
utilizados (a), adição da pasta no mini-cone (b) e a abertura da pasta (c).

(a)

(b)

(c)

Fonte: Centro de treinamento – MC-Bauchemie Brasil.

6.3.5.2

Calorimetria de condução isotérmica

A calorimetria é uma das principais técnicas aplicadas para acompanhar a cinética
das reações de hidratação. O ensaio consiste em submeter uma pasta de cimento a
um sistema termicamente isolado (adiabático), ou seja, que não permite troca de
calor com o meio ambiente, por um dado período de tempo. Sendo assim, o calor
liberado na hidratação do ligante é quantificado diretamente pela monitoração do
fluxo de calor da pasta. O resultado permite avaliar os fenômenos que regem a
cinética das reações químicas que ocorrem durante as primeiras horas de
hidratação da pasta de cimento, e permite inferir sobre os efeitos da presença de
aditivos e adições minerais (RAMACHANDRAN; LOWERY, 1992; QUARCIONI,
2008).
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Este ensaio permitiu obter o fluxo de calor liberado pelas reações de hidratação das
pastas até 72 horas e caracterizar os períodos de indução, aceleração,
desaceleração e reação lenta. O período de pré-indução ou calor de molhagem não
foi avaliado, uma vez que a preparação das pastas foi externa ao calorímetro, e o
foco principal deste ensaio foi avaliar o período de indução.
As curvas do fluxo de calor liberado em função do tempo de hidratação podem ser
analisadas pelos períodos de reação, conforme apresentado na figura 30. A taxa de
reação é obtida pela inclinação da curva de aceleração (tgα), e representa um
parâmetro da cinética da hidratação. Quanto mais reativa é a espécie química maior
será o coeficiente de inclinação da curva de aceleração (α).
O período de indução é medido a partir das intersecções do trecho horizontal com a
reta traçada no período de pré-indução ou calor de molhagem (t1) e a reta obtida por
extrapolação da linha de regressão do período de aceleração (t2). O período de
desaceleração foi estabelecido como o tempo total transcorrido a partir do pico
máximo de liberação de calor (QUARCIONI, 2008; BETIOLI, 2007).
Figura 30. Representação esquemática de curva de calor de hidratação e critérios para
determinação das variáveis.

Fonte: BETIOLI, 2007; QUARCIONI, 2008 - Modificado.

Os ensaios foram realizados em um calorímetro isotérmico (TAM Air), a temperatura
de 25 ºC por 72 horas. Adotou-se para o estudo a relação água/cimento (a/c) 0,30
para evitar a segregação com a utilização de superplastificantes, principalmente os
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produtos de base policarboxilato, e para priorizar os efeitos de dispersão dos
aditivos. Segundo HEWLETT (2006) com a/c entre 0,30 e 0,70 todas as reações de
hidratação do cimento ocorrem com teor de água suficiente.
Portanto foram pesados 50g de cimento, 15g de água e os respectivos incrementos
de NP e dos aditivos, conforme as determinações estabelecidas nos itens (6.3.4) e
(6.3.5.1). Sob agitação mecânica adicionou-se, lentamente, na água o ligante, os
aditivos e o contaminante, por 90 segundos, mantendo-se o tempo de 30 segundos
com agitação a 500rpm durante a transferência do ligante e mais 60 segundos com
agitação em 1400rpm, como apresentado na figura 31. A pasta de cimento foi
colocada em ampola específica, pesou-se a massa de pasta adicionada e o conjunto
foi levado ao calorímetro para o início da análise. As amostras foram analisadas
determinando-se o fluxo de calor em (10-3 W/g) e o acúmulo de calor em (J/g) por 72
horas.
Figura 31. Preparação da pasta de cimento (a), entrada da ampola (b) e o calorímetro de
condução isotérmica (c).

(a)

(b)

(c)

Fonte: Laboratório de Materiais de Construção Civil – IPT.

6.3.5.3

Liofilização da pasta endurecida

Liofilização é um processo de desidratação em que a água presente no material é
retirada por sublimação, por meio da aplicação de alto vácuo. Este processo foi
utilizado para interromper a hidratação das pastas em idades pré-fixadas de forma a
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se dispor de pastas aditivadas e contaminadas com NP com diferentes idades de
cura para caracterização por termogravimetria (TG/DTG). As idades específicas de
cura foram definidas, previamente, a partir dos ensaios de calorimetria.
Neste estudo, as pastas foram preparadas de modo idêntico aos ensaios de
calorimetria, ou seja, a/c 0,3 e temperatura ambiente de 25ºC. Em seguida,
conservadas em câmara climática com temperatura controlada de 25 ± 1ºC e
umidade relativa de 50 ± 2%, simulando as condições estabelecidas no calorímetro,
de modo a possibilitar o uso dos tempos determinados no ensaio de calor de
hidratação. Nas idades específicas de cura as amostras foram congeladas em
nitrogênio líquido (-180 °C) e armazenadas em freezer com temperatura estabilizada
de -30ºC e, posteriormente, liofilizadas por 24 horas (figura 32), conforme sugerido
por Hoppe Filho e Cincotto (2007) e Quarcioni (2008).
Figura 32. Ilustração do congelamento das amostras em nitrogênio líquido e liofilização; (a)
antes da imersão, (b) durante a imersão e (c) no liofilizador.

(a)

(b)

(c)

Fonte: Laboratório de Materiais de Construção Civil – IPT.

Após a liofilização as amostras foram moídas manualmente com trituração branda
utilizando-se almofariz e pistilo de porcelana, até passantes totalmente na peneira
de abertura 0,045mm (ABNT nº 325). O material moído foi armazenado em
embalagens lacradas a vácuo e mantido em dessecador, reservado para ensaios de
TG/DTG.
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7

RESULTADOS E DISCUSSÕES

7.1 Caracterização das matérias-primas
Na tabela 4 são apresentados os dados de caracterização química do clínquer e dos
sulfatos de cálcio.
Tabela 4. Resultados de caracterização química do clínquer e dos sulfatos de cálcio.
Resultados em %
Métodos

1

2

3

Determinações

PF

RI

SO3

Clínquer

Métodos

Fosfogesso

5
TiO2

SrO

P2O5 CO2

6

7

Cl-

F-

0,31 0,46 0,64 62,9 3,82 2,97 5,65 21,8 0,05 0,66 0,18 0,25 0,01 0,01 0,005 0,008
8

Determinações RI+SiO2 SO3
Gipsita natutal

4
CaO MgO Fe2O3 Al2O3 SiO2 Na2O K2O

9

8

Água
Água Índice de
CaO MgO R2O3 Na2O
livre combinada acidez

7,74 39,8 0,30
1,35 43,6 12,1

15,9
19,6

9
K 2O

P2O5

5

10

6

7

CO2

pH

Cl-

F-

0,01 31,4 0,10 2,02 0,02 0,10 n.d. 2,78 6,80 0,02 0,08
0,01 31,7 0,1 2,10 0,04 0,02 1,13 0,88 7,20 0,03 0,10

(n.d.) - Não detectado
1 - NBR NM 18:2012 - Gravimetria

6 - NBR 14832:2002 - Potenciometria

2 - NBR NM 15:2012 - Gravimetria

7 - NBR 13737:1996 - Potenciometria

3 - NBR NM 16:2012 - Gravimetria

8 - ASTM 471 M/01 - Gravimetria / Titrimetria

4 - ISO/FDIS 29581-2:2009 - Fluorescência de raios-X

9 - NBR 12130:1991 - Gravimetira / Titrimetria

5 - NBR NM 20:2012 - Gasometria

10 - ASTM D4972-13 - Potenciometria

A partir da caracterização química foi possível calcular a composição mineralógica
(tabela 5) dos sulfatos de cálcio por meio das seguintes equações, conforme
prescrito na norma NBR 13207.
%H2O (combinada) x 4,778 = A (%CaSO4.2H2O);

(17)

%H2O (combinada) x 2,22 = B (SO3 combinado como CaSO4.2H2O);

(18)

%SO3 total – (B) = C (%SO3 combinado como anidrita);

(19)

(C) x 1,70 = D (%CaSO4);

(20)

(A) x 0,3257 + (D) x 0,4119 = E (%CaO combinado como sulfato);

(21)

%CaO total – (E) = F (%CaO combinado como CaCO3);

(22)

(F) x 1,785 = %CaCO3;

(23)

%MgO x 2,09 = %MgCO3;

(24)
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Tabela 5. Composição mineralógica dos sulfatos de cálcio calculada a partir da análise
química.
Determinações

Composição por material em %
Gipsita Natural

Fosfogesso

Anidrita (CaSO4)

7,65

0,15

Gipsita (CaSO4.2H2O)

76,0

93,6

Impurezas (RI+SiO2 +R2O3)

9,76

3,45

CaCO3

6,27

2,05

MgCO3

0,21

0,25

Total

99,9

99,5

Verifica-se com os resultados obtidos (tabela 5) que o fosfogesso apresenta maior
teor de gipsita e menor teor de impurezas, coerente com o seu processo de
obtenção industrial.
A gipsita natural possui um significativo teor de anidrita e de material carbonático
devido às características da jazida de origem. A presença da anidrita poderá refletir
no desempenho do material em função da diferença de solubilidade em relação ao
dihidrato. Conforme o esperado foram observadas diferenças significativas nos
teores de gipsita, anidrita e de impurezas químicas (sílica, ferro e alumínio) entre os
dois sulfatos de cálcio empregados no estudo, devido aos seus processos de
formação.
7.1.1 Análise termogravimétrica dos sulfatos de cálcio
Foi utilizada a técnica de termogravimetria (TG/DTG) com objetivo de investigar os
eventos e quantificar a perda de massa de água livre, água combinada e CO2, isso
em paralelo com as análises químicas. As reações químicas associadas aos eventos
térmicos de liberação de água combinada e de CO2 são descritas pelas equações
25, 26 e 27.
Segundo Ramachandran et al. (2002) os pontos de perda de massa da gipsita nas
curvas de TG/DTG não são muito bem definidos. No entanto, para sulfatos de cálcio
que não sofreram processos de calcinação, há consenso que a perda de água livre
ocorre entre 25ºC e 100ºC e a decomposição da gipsita (CaSO4.2H2O) ocorre em
dois estágios de reação, formando, inicialmente o hemidrato (CaSO4.1/2H2O), em
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aproximadamente 130ºC. Este, em seguida, decompõe-se e forma anidrita (CaSO4)
em torno de 170ºC até 220°C. As reações de desidratação da gipsita são descritas
pelas equações 25 e 26:

1º estágio: CaSO4.2H2O → CaSO4.1/2H2O + 1,5H2O

(25)

2º estágio: 2CaSO4.1/2 H2O → 2CaSO4 + H2O

(26)

Para os sulfatos de cálcio, outro fenômeno associado à de perda de massa é a
decomposição de carbonatos de cálcio com a liberação de CO2. Segundo Bayer e
Wiedermann (1986) e Barcina et. al (1997) este fenômeno pode ocorrer a partir de
500°C, após a perda de água combinada. A reação de decomposição do carbonato
de cálcio é apresentada na equação 27.
CaCO3 → CaO + CO2

(27)

Na figura 33 temos as curvas TG/DTG dos sulfatos de cálcio empregados neste
estudo, com identificação dos eventos térmicos ocorridos e os respectivos valores
de perda de massa envolvidos.
Figura 33. Curvas TG/DTG da gipsita natural (a) e do fosfogesso (b).

(a)

(b)

O primeiro evento de perda de massa até 100°C refere-se a água livre, presente no
no material, apesar de ter sido seco, previamente, a 40°C. A segunda faixa de 100°C
a 500°C, com pico em 134°C para a gipsita natural e 136,4°C para o fosfogesso, se
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deve à decomposição da gipsita com a perda de água combinada ou de composição
e, a terceira, acima de 500°C, refere-se à descarbonatação do CaCO3.
Nesta última faixa, a gipsita natural apresentou perda de massa por liberação de
CO2 com pico muito bem definido em 682,1°C diferenciando-se do fosfogesso que
apresentou apenas uma leve perda de massa. Este comportamento indica a
presença do carbonato de cálcio como mineral acessório na gipsita natural, que
reflete o nível de pureza da rocha matriz, e como resultante da carbonatação do
fosfogesso durante a estocagem e manuseio.
Portanto, os teores de gipsita e carbonato de cálcio determinados pela
termogravimetria foram calculados por estequimetria, empregando-se as equações
28 e 29, respectivamente. Assim, para a gipsita natural o teor de gipsita é 76,24% e
o teor de carbonato de cálcio 6,56%, e para o fosfogesso, o teor de gipsita é 94,74%
e o teor de carbonato de cálcio de 2,16%. Estes resultados estão em conformidade
com a composição mineralógica calculada de acordo com a NBR 13207, a partir dos
resultados de análise química.
Desprezou-se a possibilidade de presença de carbonato de magnésio, uma vez que
os valores de MgO nos sulfatos são muito baixos (tabela 4) e a partir das curvas de
TG/DTG a quantificação deste composto não é precisa. Assim, o CO2 liberado
corresponde ao carbonato de cálcio presente nestes materiais e está coerente com
os dados da análise química.

%Gipsita = ∆m x
%CaCO = ∆m x

9: .<- 
 = 9<- 

9B
9-

= ∆m x 4,78

= ∆m x 2,27

Onde:
 Δm = perda de massa em % por evento térmico;
 MCaSO4.2H2O = massa molar da gipsita;
 MH2O = massa molar da água;
 MCaCO3 = massa molar do carbonato de cálcio;
 MCO2 = massa molar do dióxido de carbono.

(28)
(29)
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Portanto, os dados da das análises química e termogravimétrica indicam que a
gipsita natural e o fosfogesso, empregados no estudo, são distintos, especialmente,
quanto aos teores de gipsita.
7.1.2 Composição das fases cristalinas e mineralógicas por difração de raio-X
Com base nos difratogramas obtidos por DRX (anexo 1) foram elaboradas as
tabelas 6 e 7 com os dados das fases cristalinas identificadas no clínquer e nos
sulfatos de cálcio.
Tabela 6. Dados das fases cristalinas identificadas no clínquer por DRX.
Nome do composto químico

Fórmula
química

Fase cristalina

Teor,
em %*

Referência
PDF

Silicato tricálcico

Ca3.SiO5

Alita - C3S

70,7

96-900-8367

Silicato dicálcico

Ca2.SiO4

Belita - C2S

12,1

01-086-0398

Aluminato tricálcico - cúbico

Ca 3.Al 2O18

C3A cúbico

1,6

01-083-1358

Aluminato tricálcico - ortorrômbico

Ca 3.Na.Al 6O18

C3A orto

2,2

01-083-1359

Ferro aluminato tetracálcico

4CaO.Al2O3.Fe 2O3

Brownmillerite C4AF

9,8

96-900-3349

Óxido de magnésio

MgO

Periclásio - MgO

2,7

01-071-1176

Sulfato de potássio

K2SO4

β-arcanita

0,9

01-083-0681

(*) Dados obtidos por refinamento de Ritveld, a partir do difratograma do clínquer.

Tabela 7. Dados das fases cristalinas dos sulfatos de cálcio identificadas por DRX.
Material

Gipsita
Natural

Nome do composto químico

Fórmula química

Mineral

Referência
PDF

Sulfato de cálcio di-hidratado

CaSO4.2H2O

Gipsita

33-0311

Sulfato de cálcio anidro

CaSO4

Anidrita

37-1496

Dióxido de silício

SiO2

Quartzo

03-419

Aluminosilicato

Fosfogesso

KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 Muscovita

075-0948

Carbonato de cálcio

CaCO3

Calcita

01-1079

Sulfato de cálcio di-hidratado

CaSO4.2H2O

Gipsita

33-0311

Com os dados da tabela 6, verifica-se que o clínquer possui elevado teor de C3S
(70,7%) e baixo teor de C2S (12,1%) favorecendo a reatividade nas reações iniciais
de hidratação. Os teores da fase líquida (C3A e C4AF) são comuns em clínquer.
Cabe ressaltar que a fase C3A do clínquer, responsável pela maior liberação de
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energia nas primeiras horas de hidratação, e que atua diretamente na interação com
os aditivos para concreto, apresentou teores de C3A-cúbico e ortorrômbico de 1,60%
e 2,20%, respectivamente. Segundo Kirchheim (2008), que estudou as fases puras
dos aluminatos, o C3A-ortorrômbico é mais reativo nas primeiras idades de
hidratação em presença de gipsita, quando comparado com o C3A-cúbico.
A composição mineralógica dos sulfatos de cálcio determinada por DRX (tabela 6),
identificou na gipsita natural a presença de gipsita, anidrita, carbonato de cálcio e
dióxido de silício. No fosfogesso foi apenas identificada a gipsita, que representa a
composição majoritária do material. Já os demais constituintes, por apresentarem
baixos teores, são mais difíceis de identificação precisa por DRX. A presença de
muscovita, identificada na gipsita natural, pode ser atribuída à contaminação comum
dos processos de extração, transporte ou estocagem, além de que a elevada
cristalinidade do composto favorece a sua detecção, mesmo em baixos teores.
7.2 Moagem e caracterização dos cimentos

A moagem dos cimentos foi realizada considerando a natureza química das
matérias-primas e a metodologia apresentada no item 6.3.2. Como critério para
adição do regulador de pega adotou-se o teor ótimo de SO3 sugerido pelo fabricante
do clínquer (3,10%), uma vez que também atendia o limite estabelecido pela norma
NBR 5732 para o cimento CP I (≤ 4% de SO3). Para o clínquer optou-se por fixar a
dosagem utilizada na preparação dos ligantes CP I-g e CP I-f.
Assim, conforme os teores de SO3 determinados por análise química de 0,64%,
39,8% e 43,6%, respectivamente, no clínquer, gipsita natural e fosfogesso foram
definidas as dosagens de 94% de clínquer e 6% de sulfato de cálcio na preparação
dos ligantes CP I-g (clínquer + gipsita natural) e CP I-f (clínquer + fosfogesso). Com
isso, os teores calculados de SO3 correspondem a 2,99% para o CP I-g e 3,22%
para o CP I-f. Para operacionalizar a moagem, devido à capacidade do moinho,
10kg, pesou-se 9,4kg de clínquer e 0,6kg de sulfato de cálcio e o conjunto foi moído
até atingir a área especifica aproximada de 4450 g/cm2.
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Após a moagem, os ligantes foram caracterizados de acordo com as normas
vigentes para os ensaios físicos e químicos. Na figura 34 é apresentada a
distribuição granulométrica obtida por difração de laser dos cimentos CP I-g e CP I-f.
Figura 34. Distribuição granulométrica dos cimentos.
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1
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0
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Na tabela 8 são listados os resultados obtidos nos ensaios físicos.
Tabela 8. Caracterização física dos cimentos
Norma
Métodos

1
Blaine

BET

Área
Área
Determinações específica específica
(cm 2 /g)
(m 2 /g)

2

3
Granulometria a laser

Le chatelier
Massa
específica
(g/cm 3 )

D10
(µm)

D50
(µm)

D90
(µm)

D médio
(µm)

4
Vicat
Início de Fim de
pega
pega
(horas) (horas)

CP I-g

4450

1,97

3,13

1,05

9,13

30,18

13,18

2,35

4,15

CP I-f

4480

2,19

3,13

0,98

8,97

29,59

12,42

4,35

5,30

1 - NBR 16372:2015

2 - NBR NM 23:2001

3 - ISO 13320:2009

4 - NMR NM 65:2003

Com os dados da tabela 8 verifica-se que os cimentos são semelhantes em relação
à área específica (Blaine) e a massa específica. No entanto, os resultados de BET
apresentam certa diferença. Sendo este um método de maior precisão, porém,
julgou-se que a variação de 0,22m2/g, ou aproximadamente 10%, do total de área
específica do cimento CP I-f não deve afetar negativamente o objetivo proposto, com
foco numa exploração comparativa da presença de fósforo em pastas aditivadas. O
tempo de pega foi outra característica distinta entre os ligantes, em que o CP I-f
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apresentou maiores tempos para o endurecimento por causa do maior teor de
gipsita e de fósforo, provindo do fosfogesso.
Os dois cimentos produzidos possuem distribuições granulométricas muito
semelhantes. O CP I-f é ligeiramente mais fino em relação ao CP I-g, com 90% das
partículas inferiores a 29,59µm e de 30,18µm, respectivamente. Estas diferenças
físicas, mesmo se pequenas, refletem no valor de área específica tanto por Blaine
como por BET. Estes dados são coerentes com os valores determinados de área
específica.
Nas tabelas 9 e 10 são apresentados os resultados dos ensaios químicos e os
métodos aplicados.
Tabela 9. Resultados de caracterização química.
Resultados em %
Métodos
Determinações

1
PF

2
RI

3
SO 3

4
CaO(l)

5
CO 2

CP I-g
CP I-f

1,13
1,21

0,72
0,55

3,10
3,30

0,68
0,54

0,13
0,03

6
Cl -

7
F-

0,005 0,012
0,006 0,013

1 - NBR NM 18:2012 - Gravimetria

5 - NBR NM 20:2012 - Gasometria

2 - NBR NM 15:2012 - Gravimetria

6 - NBR 14832:2002 - Potenciometria

3 - NBR NM 16:2012 - Gravimetria

7 - NBR 13737:1996 - Potenciometria

4 - NBR NM 13:2013 - Titrimetria

Tabela 10. Resultados de caracterização química por fluorescência de raios-X (FRX).
Resultados em %*
Determinações CaO

MgO

SiO 2 Fe 2 O 3 Al 2 O 3 Na 2 O

K2O

SrO

TiO 2 MnO P 2 O 5

CP I-g

61,2

3,62

20,9

2,81

5,24

0,08

0,73

0,22 0,16 0,03 0,01

CP I-f

61,5

3,85

20,1

2,96

5,18

0,08

0,68

0,27 0,13 0,03 0,12

(*) - Método ISO/FDIS 29581-2:2009

Os teores que foram determinados de SO3 confirmam que os ligantes atenderam
aos critérios adotados no estudo, isto é, com 3,10% e 3,30% de SO3,
respectivamente, no CP I-g e no CP I-f. Considerando o teor de P2O5 presente
inicialmente no clínquer, e os teores de 0,01% determinados no CP I-g e de 0,12%,
no CP I-f, comprova-se que a presença do fosfogesso conferiu ao CP I-f uma
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concentração doze vezes maior de P2O5 em relação ao ligante composto por gipsita
natural, isenta de contaminação (CP I-g).
Outro parâmetro importante é a concentração de íons cloreto e fluoreto, pois de
acordo com a revisão de literatura as combinações de fósforo com íons fluoreto
promovem impacto significativo na cinética de hidratação, ocasionando retardo do
período de indução. Segundo Ramachandran (1995) a presença de íons cloreto
promove a aceleração da hidratação, quando combinado com íons Ca2+, Na+ e K+,
principalmente. Portanto, os teores desses íons abaixo de 0,015%, minimizam a
influência na cinética de hidratação, possibilitando assim o estudo da influência do
fósforo de forma independente desse fenômeno.
De modo geral, a composição química dos ligantes é muito similar, principalmente,
em decorrência da fixação de 94% do mesmo clínquer nos dois ligantes. Deste
modo, os cimentos preparados em laboratório apresentam características físicas e
químicas semelhantes, considerados adequados para o estudo.
7.2.1 Análise termogravimétrica dos cimentos anidros
Com objetivo de caracterizar os cimentos anidros CP I-f e CP I-g foi utilizada a
termogravimetria, com a finalidade de quantificar os eventos térmicos de
decomposição da gipsita, do carbonato de cálcio e de possíveis compostos
resultantes de hidratação incipiente, como a portlandita. Assim como apresentado na
caracterização dos sulfatos de cálcio (item 7.1.1), as análises térmicas dos cimentos
foram divididas por eventos de perda de massa, conforme o tratamento de dados de
Ramachandran et al. (2002), Quarcioni (2008) e Hoppe Filho (2008).
A curva termograrvimétrica apresentada na figura 35 exibe quatro principais eventos
de perda de massa. O primeiro, entre 25°C e 200°C, referente à decomposição da
gipsita. O segundo, entre 200°C e 370°C, a decomposição da singenita e dos
aluminatos hidratados, conforme Kosmatka et al. (2002). O terceiro, entre 360°C e
470°C, a decomposição da portlandita e, o quarto, entre 470°C a 1000°C, a
decomposição do carbonato de cálcio.
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Figura 35. Curvas termogravimétricas dos cimentos anidros.

Na curva DTG é possível observar o estágio inicial de decomposição da gipsita com
pico em 50°C, para os dois cimentos, e o segundo estágio, na formação de
hemidrato, em 1,18°C (CP I-g) e 120°C (CP I-f). Assim, a partir da equação 28 (item
7.1.1) foram determinados os teores de gipsita de 4,44% (CP I-g) e 5,40% (CP I-f).
Estes resultados são coerentes com a composição química dos sulfatos de cálcio
que compõem os cimentos, em 6%, considerando os teores de gipsita de 76,24%
(gipsita natural) e 94,74% (fosfogesso) determinados anteriormente no item 7.1.1.
Entre 200°C e 360°C a perda de massa observada de 0,20% no CP I-g e 0,23% no
CP I-f ocorreu em decorrência da formação de produtos que indicam ocorrência de
leve pré-hidratação do clínquer, em geral, em razão do armazenamento mais
prolongado ou do manuseio na utilização durante a preparação dos cimentos.
Segundo Taylor (1997) a perda de massa entre 230°C e 300°C sugere a
decomposição de aluminatos hidratados e da singenita [K2Ca(SO4)2H2O] formados,
principalmente, no período de estocagem do cimento.
Quanto à portlandita, calculada pela equação 31, resulta em 0,53% no CP I-g e
0,45% para o CP I-f. A presença de portlandita pode ser atribuída à hidratação
parcial da cal livre presente nos cimentos anidros (tabela 9) e à hidratação incipiente
da alita (C3S), também, vinculados ao armazenamento e o manuseio desses
materiais.
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Ca(OH)2 → CaO + H2O

%Ca(OH) = ∆m x

9(<)9<- 

(30)

= ∆m x 4,11

(31)

A partir de 470°C foi verificado os eventos de perda de massa de carbonato de
cálcio (CaCO3). Aplicando-se a equação 29 (item 7.1.1), os ligantes CP I-g e CP I-f
apresentam, respectivamente, 0,52% (2,27 x 0,23%) e 0,20% (2,27 x 0,09%) de
carbonato de cálcio. No caso do CP I-g este constituinte provém, essencialmente, do
sulfato de cálcio (gipsita natural) que foi empregado na preparação do cimento,
conforme apresentado na composição mineralógica obtida a partir da análise
química (tabela 4) item 7.1. Assim, os dados das análises termogravimétricas
confirmam os teores de gipsita correspondentes às adições de sulfatos de cálcio
aplicados na preparação dos ligantes.
7.3 Caracterização dos aditivos utilizados
A caracterização dos aditivos foi realizada segundo a norma NBR NM 11768:2008.
Os resultados obtidos estão na tabela 11.
Tabela 11. Dados de caracterização física e químicas dos aditivos.
Aditivo
pH

PC 1
6,0 ± 0,1

PC 2
5,5 ± 0,1

NFS
7,2 ± 0,1

Massa específica (g/cm3)

1,08 ± 0,01

1,07 ± 0,01

1,22 ± 0,01

Teor de sólidos (%)

35,5 ± 0,3

30,8 ± 0,4

38,8 ± 0,4

Os resultados apresentam os produtos PC 1 e PC 2 com massas específicas
semelhantes, porém, com pH e teor de sólidos distintos. Isto evidencia as diferenças
de formulação e tipo de polímero éter-policarboxilato empregado, pois segundo o
fabricante o aditivo PC 1 possui polímeros de cadeias curtas e densas, favorecendo
a manutenção da trabalhabilidade do concreto, e o aditivo PC 2 detém polímeros
com maior quantidade de ramificações e grupos carboxílicos ligados à cadeia
principal facilitando a dispersão das partículas de cimento. Nas figuras 36 e 37 são
ilustradas as estruturas teóricas dos aditivos PC 1 e PC 2.
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Figura 36. Estrutura teórica para o aditivo PC 1.

Figura 37. Estrutura teórica para o aditivo PC 2.

O aditivo NFS é um superplastificante de segunda geração formulado com naftaleno
formaldeído sulfonado que possui solubilidade máxima de aproximadamente 40% e,
dependendo de seu processo de obtenção, pH neutro. Assim, os dados obtidos na
caracterização do produto são condizentes com as características básicas de
composição deste tipo de aditivo e a especificação do fabricante.
7.4 Determinação da disponibilidade de fósforo solúvel por ICP-OES

Nesta etapa do estudo experimental, a permanência do fósforo no estado solúvel
após sucessivos incrementos Na2HPO4 teve por objetivo identificar o ponto de
saturação de espécies livres para reação em suspensões contendo sulfato de cálcio
e cimento. Para isso, os ensaios foram realizados em caráter exploratório conforme
a metodologia descrita no item 6.3.4. As leituras obtidas por ICP-OES, a partir das
soluções de análise 1A (gipsita natural), 1B (fosfogesso), 2A (CP I-g) e 2B (CP I-f),
são apresentadas na tabela 14 (anexo 2) e no gráfico na figura 38.
Figura 38. Recuperação de fósforo solúvel em suspensões de sulfatos de cálcio e cimento.
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A partir da intersecção das tangentes traçadas antes e depois do incremento de
64,8mg obtém-se o ponto de saturação para a disponibilidade de fósforo solúvel.
Abaixo desse ponto, as suspensões 1A e 2A apresentam recuperação mais
acentuada do fósforo solúvel, ou seja, maior quantidade da espécie foi determinada
e, nas suspensões 1B e 2B, essa recuperação foi pouco significativa. Neste caso, as
reações de formação de espécies insolúveis de fósforo ocorreram mais rapidamente
nas suspensões elaboradas com fosfogesso e com o cimento CP I-f, em função da
maior concentração inicial do contaminante. Além disso, segundo Bérnard (2005)
essas reações são mais evidentes em soluções de elevado pH e altas
concentrações de íons Ca2+ livres, como em suspensões de cimento, o que explica a
menor recuperação de fósforo solúvel nas soluções 1B e 2B.
Considerando as massas de 200g de cimento e 12g de sulfato de cálcio utilizadas
nos ensaios, o incremento de 64,8mg (0,3g de Na2HPO4) representa uma
contaminação de fósforo de 324mg/kg (0,07% em P2O5) no cimento e 5400mg/kg
(1,24% em P2O5) no sulfato de cálcio. Este incremento será adotado como
referência nos estudos de calor de hidratação, em função da disponibilidade máxima
de fósforo solúvel, pois, de acordo com Diop et al (2005) e Hewlet (2006), espécies
solúveis de fósforo promovem retardos excessivos na hidratação do cimento.
Na tabela 12 são apresentados os incrementos de fosfato dissódico (NP) adotados
no trabalho com objetivo de proporcionar contaminações por fósforo, em P2O5, entre
0,05% a 0,30% no CP I-g e de 0,17% a 0,42% no CP I-f. Para isso considerou-se a
massa de amostra utilizada nos ensaios de calorimetria (50g de cimento ou 47g de
clínquer para 3g de sulfato de cálcio) e o teor inicial de fósforo. As contaminações
abaixo dos limites de disponibilidade permitem investigar o comportamento do
contaminante na hidratação do cimento com a menor quantidade de compostos
insolúveis de fósforo e, acima deste limite, as demais contaminações simulam um
excesso de fósforo insolúvel no meio.
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Tabela 12. Dados calculados de P2O5 em função dos incrementos de NP nos cimentos.

CP I-g

Cimento

Dosagem
de NP, em
g

Massa de
fósforo
adicionado,
em mg

Teor de P2O5
no gesso com
adição de NP,
em %

Teor de P2O5 no
cimento com
adição de NP,
em %

0

0

0

0,01*

0,05

10,8

0,83

0,05

0,10

21,6

1,64

0,10

0,20

43,2

3,30

0,20

0,30

64,8

4,95

0,30

0

1,13*

0,12*

0,05

10,8

1,96

0,17

0,10

21,6

2,77

0,22

0,20

43,2

4,42

0,32

0,30

64,8

6,08

0,42

CP I-f

0

(*) Valores determinados por ICP-OES e adotados como base de cálculo.

7.5 Estudo em pasta
7.5.1 Impacto da variação do teor de fósforo na reação química
Todos os ensaios realizados com a técnica de calorimetria de condução isotérmica
foram estabelecidos para um período de análise de 72 horas e com a/c 0,3. No
entanto, para melhor observar dos impactos do contaminante na hidratação, os
dados apresentados neste item referentes ao fluxo de calor estão restritos as
primeiras 48 horas de ensaio. As curvas de calor acumulado (J/g) estão
apresentadas no anexo 4 com o período completo de 72 horas.
Na figura 39 são apresentadas as curvas de fluxo de calor das pastas contendo os
ligantes CP I-g e CP I-f e os respectivos incrementos de NP determinados nos
ensaios de disponibilidade de fósforo solúvel, com o objetivo de avaliar os impactos
da presença do contaminante NP na evolução da hidratação sem a presença de
aditivos químicos.
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Figura 39. Curvas de fluxo de calor liberado durante a hidratação dos cimentos CP I-g e CP
I-f com incrementos de NP.
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A partir das curvas de fluxo de calor são apresentados na figura 40 os tempos dos
períodos de indução e as taxas de reação, determinados através das tangentes das
curvas conforme o método descrito no item 6.3.5.2. Os resultados numéricos são
descritos em detalhes na tabela 16 (anexo 3).
Figura 40. Ilustração gráfica dos tempos de indução em horas (A) e das taxas de reação,
tgα, (B) dos cimentos CP I-g e CP I-f com os incrementos de NP.

Os resultados apresentados na figura 40 indicam que os incrementos de NP
promovem retardo do período de indução e redução da taxa de reação química. De
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acordo com a literatura este efeito de retardo pode ser explicado pela adsorção de
íons fosfato na superfície dos grãos de cimento e dos núcleos de hidrato que,
impedem a continuidade do crescimento e nucleação de C-S-H (BISHOP; BOTT;
BARRON, 2003).
No período de indução foi observado que os incrementos de até 0,20g no CP I-g e
de 0,05g no CP I-f promoveram maiores efeitos no retardo em relação aos
incrementos maiores. Estas contaminações são correspondentes ao teor máximo de
fósforo solúvel disponível antes da saturação do meio, conforme a indicação do
ensaio de disponibilidade (item 7.4). Neste aspecto, o retardo na cinética de
hidratação, possivelmente, decorre da presença de maior quantidade de espécies
solúveis de fósforo no meio.
A partir do incremento de 0,20g a evolução no retardo foi pouco significativa,
principalmente, nas pastas contendo CP I-f como observado na figura 40 e na tabela
16 (anexo 3). Este comportamento indica que em altas concentrações de fósforo a
precipitação de compostos insolúveis de fosfato de cálcio leva ao rápido aumento
dos produtos hidratados, provocando o endurecimento precoce da pasta de cimento.
No período de aceleração as taxas de reação química foram muito similares entre os
ligantes. Ou seja, conforme os incrementos de NP a tendência na redução das
taxas, em comparação com a pasta sem contaminação, foi a mesma independente
do teor inicial de fósforo. Estes resultados demonstram que as contaminações por
fósforo retardam a cinética de hidratação com redução da velocidade das reações
químicas de hidratação.
7.5.2 Estudo exploratório de dosagem dos aditivos
O ensaio foi realizado conforme procedimento estabelecido no item 6.3.5.1,
utilizando os cimentos CP I-g e CP I-f. As dosagens exploratórias dos aditivos PC 1,
PC 2 e NFS foram de 0,2% a 0,8% sobre a massa de cimento. No anexo 5 (figura
57) são apresentadas as imagens e os resultados de cada abertura das pastas
(espalhamento) obtidas nos ensaios. No entanto, para melhor correlação dos
resultados as relações de dosagens e espalhamento são descritas na figura 41.
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Figura 41. Dosagens de aditivos e o espalhamento proporcionado nas pastas.

Com os dados da figura 41 observa-se o comportamento similar entre os aditivos
nas pastas contendo os ligantes CP I-g e CP I-f. Entretanto, a partir da dosagem de
0,5% dos aditivos, observa-se uma dispersão levemente superior no CP I-f, porém,
estas diferenças são pouco significativas diante da elevada variabilidade do ensaio.
As dosagens de 0,4% (PC 1 e PC 2) e 0,5% (NFS) foram selecionadas por
apresentarem as mesmas aberturas de espalhamento. Desta forma, os impactos
proporcionados pela reaglomeração das partículas de cimento após a dispersão são
reduzidos, permitindo avaliar o comportamento de cada produto, conforme suas
características de interação com os ligantes.
7.5.3 Impacto dos aditivos na reação química
Neste estudo, a calorimetria foi utilizada para se avaliar o comportamento dos
aditivos na cinética de hidratação das pastas contendo os cimentos CP I-g e CP I-f,
sem a presença do contaminante NP. Na figura 42 estão apresentadas as curvas de
fluxo de calor das pastas com os aditivos superplastificantes NFS, PC 1 e PC 2, nos
teores adotados como ideais a partir do ensaio de espalhamento.
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Fluxo de calor (10-3 W/g)

Figura 42. Curvas de fluxo de calor das pastas com CP I-g e CP I-f aditivadas.
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Com os resultados das curvas de fluxo de calor fica evidente que os aditivos
possuem comportamentos distintos na cinética de hidratação, decorrentes das suas
características próprias de interação com as partículas de cimento vinculadas aos
compostos químicos de formulação.
O aditivo NFS apresentou menor impacto na hidratação em relação aos produtos PC
1 e PC 2, o que permite comprovar que os efeitos na velocidade das reações
químicas são menores na presença do naftaleno formaldeído sulfonado em
comparação com os éteres-policarboxilatos dos produtos PC 1 e PC 2.
Como esperado, o aditivo PC 1 proporcionou maior retardo na hidratação dos
cimentos em relação ao PC 2, devido às diferenças nas estruturas moleculares
destes produtos. Porém, não foi objeto da pesquisa detalhar a composição destes
produtos comerciais.
Desta forma, as taxas de reação química foram menores com a utilização dos
aditivos, mas não houve diferença significativa entre os cimentos. O calor acumulado
com a utilização de PC 1 e PC2 foi relativamente maior no CP I-f ao final de 72
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horas, o que indica maior grau de hidratação em relação às pastas contendo CP I-g,
devido as interações com a fase C3A-sulfato de cálcio e o contaminante fósforo.
Na figura 43, os tempos no período de indução são apresentados de forma
comparativa para se avaliar os efeitos do contaminante, inicialmente, presente no
CP I-f, provindo do fosfogesso, em relação às pastas isentas de fósforo (CP I-g).
Figura 43. Tempos de indução das pastas dos cimentos CP I-g e CP I-f em presença dos
aditivos selecionados para o estudo.
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Os dados da figura 43 indicam que os aditivos alteram, significativamente, o período
de indução em todas as pastas. Contudo, nas pastas contendo CP I-f ocorreu um
retardo médio 2,2 vezes maior no que se refere às pastas contendo CP I-g, o que
pode ser atribuído ao maior teor de gipsita e a contaminação por fósforo, provinda
do fosfogesso que compõe o CP I-f. Os efeitos e as possíveis causas deste
comportamento serão abordados, a seguir, ao se investigar o efeito dos sucessivos
incrementos do contaminante em presença dos superplastificantes.
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7.5.4 Impacto na atuação dos aditivos nas primeiras horas de hidratação do
CP I-g e do CP I-f em função da incorporação crescente de NP
Assim como observado anteriormente os incrementos de NP e o uso de aditivos
alteram a cinética de hidratação. Nas figuras 44 e 45 são apresentadas as curvas de
fluxo de calor das pastas aditivadas e contaminadas com o objetivo de se avaliar,
em conjunto, o comportamento das adições na hidratação dos ligantes de estudo.
Figura 44. Curvas de fluxo de calor do cimento CP I-g em presença de aditivos com
incrementos de NP.
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Figura 45. Curvas de fluxo de calor do cimento CP I-f em presença de aditivos com
incrementos de NP.
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Os dados experimentais das figuras 44 e 45 indicam claramente que os incrementos
de NP potencializaram os efeitos de retardo dos aditivos. Com isso, na figura 46 são
ilustrados os tempos de indução para cada aditivo aplicado, nas pastas contendo CP
I-g e CP I-f. Os resultados globais obtidos a partir das curvas de fluxo de calor estão
apresentados, em detalhes, na tabela 18 (anexo 3).
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Figura 46. Ilustração gráfica de tempos relativos aos períodos de indução em presença dos
aditivos e do contaminante NP.

É possível observar que os incrementos de NP no CP I-f proporcionam um
significativo retardo na cinética de hidratação, quando comparado com as
contaminações no CP I-g. No entanto, as contaminações por fósforo impactaram de
forma muito semelhante os tempos de indução em todas as pastas aditivadas, ou
seja, independente das bases químicas dos produtos utilizados, os retardos com os
incrementos de NP foram similares.
Com a figura 46 é possível observar que os incrementos de NP propiciaram retardos
significativos na hidratação independente do aditivo utilizado. Nas pastas com CP I-f,
a partir da contaminação de 0,10g de Na2HPO4, a evolução no retardo foi reduzida,
mas nas pastas com CP I-g este recuo ocorre a partir de 0,20g de NP. Fica evidente,
assim, a existência de um teor crítico de contaminação por fósforo em pastas de
cimento, mesmo em presença de aditivos.
Durante a cinética de hidratação as taxas de reação foram reduzidas nas pastas
contaminadas, conforme os incrementos de NP, porém, as influências dos aditivos
no período de indução não afetaram a tendência de redução das taxas de reação
química, em semelhança com os ensaios realizados sem a presença dos aditivos.
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Deste modo, os aditivos empregados no estudo, que representam as bases
químicas dos produtos mais comercializados no Brasil, foram igualmente impactados
pela presença do contaminante com maior retardo na pega e redução nas taxas de
reação, de modo mais evidente até um dado limite de concentração de fósforo
incorporado no meio.
7.5.5 Determinação do teor crítico de contaminação por fósforo no sulfato de
cálcio empregado no cimento Portland
Com os resultados do estudo calorimétrico foi possível determinar o teor crítico de
fósforo no sulfato de cálcio, em P2O5, que promove o impacto mais pronunciado no
retardo da hidratação. Para isso, os dados das curvas de fluxo de calor das pastas
aditivadas e contaminadas do item 7.5.4 e os teores calculados de P2O5
proporcionais aos incrementos de NP, nos sulfatos de cálcio conforme a tabela 12
(item 7.4), foram utilizados para determinar os tempos de permanência no período
de indução, a partir dos incrementos de NP, subtraindo os valores dos respectivos
ensaios em branco (sem a presença de NP) para avaliar o impacto na cinética de
hidratação proporcionado apenas pela presença de fósforo, como apresentado na
tabela 13.
Tabela 13. Variação entre os tempos de indução em relação aos teores percentuais
calculados de P2O5, presentes na gipsita natural e no fosfogesso.

Fosfogesso

Gipsita natural

Material
P 2O 5
Base de
composto
calculado,
cálculo
no
em %
cimento

Tempos de indução por
produto, em horas

Cálculo
C1

Variação entre os tempos
de indução conforme
cálculo C1

PC 1

PC 2

NF

PC 1

PC 2

NF

n.d.*

X0

5:29

4:07

2:00

X0-X0

0:00

0:00

0:00

0,83

X1

8:24

6:12

4:03

X1-X0

2:55

2:05

2:03

1,64

X2

9:51

8:27

5:18

X2-X1

1:27

2:15

1:15

3,30

X3

11:36

10:03

6:51

X3-X2

1:45

1:36

1:33

4,95

X4

12:29

11:05

7:29

X4-X3

0:53

1:02

0:38

1,13*

X5

11:36

10:06

5:58

X5-X0

6:07

5:59

3:58

1,96

X6

12:21

10:35

6:24

X6-X5

0:45

0:29

0:26

2,77

X7

13:25

12:41

7:53

X7-X6

1:04

2:06

1:29

4,42

X8

14:07

13:41

8:27

X8-X7

0:42

1:00

0:34

6,08

X9

14:11

14:15

8:58

X9-X8

0:04

0:34

0:31

C1 = cálculo realizado para a estimativa do teor crítico.
X0 = tempo de indução com aditivo e sem incremento de NP no cimento CP I-g preparado com gipsita
(*) = Valor determinado por espectrometria de plasma ICP-OES sem adição de NP
n.d. = Não detectado
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Na tabela 13, a base de cálculo é o tempo de indução proporcionado pelo
incremento de NP em cada pasta aditivada. O cálculo C1 representa a diferença
entre os tempos de indução, conforme cada incremento, descontando o tempo do
ensaio em branco (sem contaminação). Portanto, com os dados mensurados foi
determinada a faixa dos teores críticos de contaminação por fósforo (figura 47),
considerando todos os resultados obtidos com o cimento CP I-g, que contém gipsita
natural (isenta de fósforo), bem como para o CP I-f produzido com fosfogesso (com
teor inicial de 1,13% P2O5).
Figura 47. Indicação do teor crítico de P2O5 a partir de todos os teores determinados para o
CP I-g e CP I-f.

Com o gráfico da figura 47 fica evidente que o teor crítico de contaminação por
fósforo, no sulfato de cálcio, é de aproximadamente 1,13% em P2O5, sendo este o
teor inicial típico que tem sido comumente encontrado no fosfogesso comercial. A
avaliação conjunta dos 10 pontos determinados nos dois cimentos permite obter não
apenas o teor crítico, mas também uma faixa de concentração crítica, compreendida
entre 0,80% e 1,65%, aproximadamente, quando o impacto no retardo da hidratação
é mais evidente.
A partir da faixa crítica de contaminação as evoluções no retardo são pouco
significativas, indicando haver saturação das precipitações de fosfato de cálcio sobre
os grãos de cimento que impedem as primeiras reações de hidratação. Estes
resultados confirmam as observações de Hall et al. (2001), Bérnard (2006) e Ltifi,

109

Guefrech e Mounang (2012), que relatam a presença de fosfato de cálcio precipitado
em altas concentrações como agente do endurecimento precoce da pasta e não
como retardador contínuo das reações de nucleação do C-S-H.
O teor crítico de contaminação por fósforo (1,13%) está compreendido no intervalo
de disponibilidade máxima de espécies solúveis, de acordo com os dados obtidos no
ensaio de disponibilidade: entre 0% a 1,24% de P2O5. Portanto, assim como nas
pastas não aditivadas os teores de fósforo abaixo da saturação de espécies solúveis
propiciam maiores efeitos no retardo da hidratação, possivelmente, por efeito
sinérgico da adsorção de espécies solúveis e precipitação de espécies insolúveis
sobre os grãos de cimento.
Com os dados mensurados no estudo conclui-se que a cinética de hidratação do
cimento é afetada diretamente pela presença de fósforo provindo do fosfogesso,
principalmente, até a contaminação de 1,64% de P2O5. O desempenho dos aditivos
empregados

neste

estudo,

que

são

usados

em

concreto,

é

impactado

independentemente de suas bases químicas com aumento significativo do período
de indução e redução das taxas de reação.
7.5.6 Caracterização por TG/DTG em idades específicas de hidratação
A determinação dos compostos hidratados durante a cinética de hidratação em
presença de aditivos e do contaminante fósforo se mostrou importante para detalhar
os fenômenos de retardo com os produtos de hidratação. Para isso, as análises
termogravimétricas foram realizadas em idades específicas de hidratação, sendo: o
fim do período de indução (Pi); o fim do período de aceleração apontado pelo fluxo
máximo de calor (Pmáx) e o estágio final de 72 horas (P72). Este experimento foi
realizado com apenas um incremento de NP e um aditivo, de modo a favorecer a
interpretação dos principais dados do estudo calorimétrico.
Nesta condição, foi adotado arbitrariamente o incremento de 0,10g de NP como
referência para representar as possíveis contaminações provindas do fosfogesso.
Na figura 48, a conversão do fósforo em P2O5 presente nos sulfatos de cálcio, que é
adicionado aos cimentos, é ilustrada para exemplificar a escolha do incremento.
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Figura 48. Ilustração da conversão dos incrementos de contaminante de NP, em massa,
para teor percentual de P2O5 no sulfato de cálcio.

Portanto, o incremento de 0,10g abrange os teores identificados como críticos e um
excesso, de modo a permitir todas as correlações necessárias, entre as pastas com
baixo e elevado teor de fósforo.
A escolha do aditivo foi realizada com base nas curvas de fluxo de calor e calor
acumulado, conforme o item 7.5.3 e a tabela 17 (anexo 3), das pastas aditivadas
com PC 1, PC 2 e NFS avaliando as taxas de reação química, o fluxo máximo de
calor e o calor acumulado. O aditivo NFS proporcionou menor fluxo de calor em
comparação ao PC 1 e PC2, ou seja, entre os superplastificantes a presença de
NFS ocasionou redução do grau de

hidratação. Os produtos PC 1 e PC 2

promoveram comportamentos similares na cinética de hidratação, porém, nas pastas
com PC 1 foi observado maior retardo no período de indução, o que indica maior
sensibilidade na ação do contaminante. Com isso, o aditivo PC 1 foi selecionado
para esta etapa do estudo.
Para o ensaio foram preparadas as seguintes pastas de cimento:
 Pasta 1 – CP I-g + água (Branco)
 Pasta 2 – CP I-g + água + 0,4% de PC 1
 Pasta 3 – CP I-g + água + 0,4% de PC 1 + 0,10g de NP
 Pasta 4 – CP I-f + água (Branco)
 Pasta 5 – CP I-f + água + 0,4% de PC 1
 Pasta 6 – CP I-f + água + 0,4% de PC 1 + 0,10g de NP
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A figura 49 apresenta as curvas de fluxo de calor com as indicações dos tempos
adotados para interromper a hidratação por congelamento.
Figura 49. Curvas de fluxo de calor com identificação das idades de congelamento e
liofilização nas pastas de estudo em presença de PC 1 e do contaminante NP.

A partir das curvas de fluxo de calor foi elaborada a tabela 14 com as idades
selecionadas para o congelamento e liofilização das pastas, conforme o método
descrito no item 6.3.5.3.
Tabela 14. Idades de cura das pastas destinadas aos ensaios de TG/DTG.

CP I-f

CP I-g

Cimento

Pastas

Idade fixada para interrupção
da hidratação (horas:minutos)

1

Pi
01:50

Pmáx
06:10

P72
72

2

06:20

12:45

72

3

10:40

17:40

72

4

04:03

08:52

72

5

12:20

19:00

72

6

14:10

22:30

72
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7.5.6.1

Análise termogravimétrica das pastas após interrupção da
hidratação e liofilização

As análises termogravimétricas das pastas após a interrupção da hidratação por
congelamento e liofilização em idades pré-fixadas foram realizadas conforme o
procedimento

descrito

no

item

6.3.5.3.

As

reações

de

transformação

correspondentes à desidratação dos hidratos formados e a decomposição com
liberação de CO2 ocorrem, ao longo do ensaio, com constantes medidas das perdas
de massa nas curvas TG, em faixas características de temperatura. A partir da
primeira derivada (DTG) é possível estabelecer as faixas de temperatura e as perdas
de massa correspondentes com maior precisão, além de identificar os picos
característicos desses eventos térmicos.
Nas pastas de cimento, além da decomposição da gipsita, portlandita e do carbonato
de cálcio há a desidratação de etringita, em aproximadamente 130ºC, e dos
aluminatos de cálcio hidratados (como: C2AH7, C3AH13, C4AH13, C3AH6 e Afm) entre
100ºC e 390ºC, formados na hidratação do cimento. Entre os aluminatos hidratados
a fase cúbica (C3AH6) sofre desidratação, principalmente, entre 300ºC e 350ºC. O CS-H presente perde a água de sua estrutura, inicialmente, em temperaturas até
200°C e numa segunda etapa entre 500°C a 650°C. A brucita [Mg(OH)2] sofre
desidroxilação entre 350ºC e 400ºC e a portlandita [Ca(OH)2] entre 390°C e 500°C. A
partir de 500°C – além da desidratação do C-S-H – ocorre o início de liberação de
CO2 dos carbonatos. Contudo, a decomposição do carbonato de cálcio (constituinte
carbonático mais abundante) ocorre a partir de 700°C, conforme as citações de
literatura. Neste estudo foi considerado que acima de 500°C ocorrem os fenômenos
de decomposição do C-S-H, MgCO3 e CaCO3 (RAMACHANDRAN, 2002; BETIOLI,
2007; QUARCIONI, 2008; SCHMIDT, 2011).
Desta forma, as perdas de massa relativas aos eventos térmicos foram
determinadas por faixas de temperatura fixas, a partir da análise gráfica, como
segue:
 25–200°C – Desidratação da gipsita, aluminatos hidratados, C-S-H e etringita;
 200–340°C – Desidratação do monossulfoaluminato e aluminatos hidratados;
 340–390°C – Desidratação da fase C3AH6 e desidroxilação de Mg(OH)2;
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 390-500°C – Desidroxilação da portlandita [Ca(OH)2];
 500–1000°C – Decomposição do C-S-H e dos compostos carbonáticos.
Os gráficos da figura 50 apresentam os resultados obtidos nas curvas TG/DTG na
idade de Pi, ao final do período de indução.
Figura 50. Curvas TG/DTG das pastas de CP I-g e CP I-f hidratadas até Pi, com indicação
das perdas de massa, em %.

Os dados da figura 50 evidenciam que para as duas pastas os teores dos produtos
hidratados ao final do período de indução são maiores nas pastas aditivadas. Isto
indica que a interação do aditivo com a fase C3A-sulfato de cálcio observado pela
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ocorrência de maiores perdas de massa abaixo de 140°C (faixa A) deve-se ao
retardo na dissolução da gipsita. Na faixa B foi identificado o pico característico da
decomposição do monossulfoaluminato e as perdas de massa das pastas aditivadas
foram praticamente as mesmas, indicando que o contaminante não afetou a
formação desta fase.
Nas pastas aditivadas contendo CP I-g observa-se que os teores dos produtos
hidratados em relação às pastas elaboradas com CP I-f são menores principalmente
nas faixas A, B e C. De acordo com Plank et al. (2010) as relações SO42-/C3A são
indicadores de possíveis variações nas interações PC/cimento, uma vez que
fenômenos complexos de intercalação entre as moléculas de PC e o sulfato
disponível podem ocorrer, com prejuízo na evolução, e isso fica evidente nas pastas
com CP I-f. Portanto, decorrente dos distintos teores de gipsita nos sulfatos de
cálcio aplicados aos cimentos preparados a formação dos produtos iniciais de
hidratação foram divergentes.
Na pasta com CP I-g aditivada e com o incremento de NP foi observado um leve
aumento na formação dos produtos de hidratação em todas as faixas, o que indica
maior taxa de reação em relação à pasta sem a presença do contaminante até o
final do período. Nas pastas com CP I-f a formação dos produtos hidratados foi
levemente reduzida com o excesso de contaminante4, indicando que o fósforo em
elevadas concentrações impacta negativamente na formação dos produtos de
reação, neste período. Este fenômeno está associado ao efeito promovido por
espécies insolúveis de fósforo que se depositam sobre os grãos de cimento com
consequente redução na adsorção do aditivo nas partículas do ligante.
Com isto, pode-se concluir que a presença de fósforo até o limite crítico de
contaminação, determinado nos ensaios de calor de hidratação, não promove
impactos significativos ao final do período de indução na formação dos produtos
iniciais de hidratação. Porém, o excesso do contaminante (calculado a partir do
incremento de 0,10g de NP no CP I-f como 2,77% de P2O5 no sulfato de cálcio) afeta
negativamente no retardo das reações químicas e no grau de hidratação dos
cimentos.
Considera-se que, originalmente, o fosfogesso empregado no estudo tem um teor de
fósforo residual de 1,13% de P2O5, e a incorporação do contaminante implica em excesso de
fósforo no meio, acima do teor crítico (figura 48).
4
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A seguir na figura 51 são ilustradas as curvas TG/DTG na idade de Pmáx, ao final
do período de aceleração.
Figura 51. Curvas TG/DTG das pastas de CP I-g e CP I-f hidratadas até Pmáx, com
indicação das perdas de massa, em %.

Em Pmáx, durante a aceleração das reações químicas as pastas aditivadas
apresentaram maior formação dos produtos de hidratação, assim como em Pi. No
entanto, diferentemente do período anterior, foi evidenciado que a presença de
fósforo, em excesso, alterou positivamente as reações químicas na formação dos
produtos hidratados que, até o final do período, foi responsável pela maior perda de
massa de água combinada e Mg(OH)2 (faixas A, B e C) e de portlandita (faixa D).
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Este fenômeno está coerente com os resultados dos ensaios de calorimetria e com
as indicações de Hall et al. (2001), Bérnard (2006) e Ltifi, Guefrech e Mounanga
(2012), de que ocorre aceleração das reações iniciais de hidratação em presença de
elevados teores de compostos fosfatados, em comparação com contaminações
menos expressivas.
Na figura 52 são apresentadas as curvas TG/DTG das pastas ao final do estágio de
desaceleração, com 72 horas de hidratação.
Figura 52. Curvas TG/DTG das pastas de CP I-g e CP I-f hidratadas até P72, com indicação
das perdas de massa, em %.
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Com os dados da figura 52 percebe-se que as perdas de massa dos eventos
característicos em 72 horas de hidratação foram muito similares em todas as pastas.
Contudo, na faixa D, observa-se uma menor perda de massa das pastas aditivadas
em relação às pastas não aditivadas, o que indica o retardo proporcionado pelo
aditivo na formação de portlandita. A partir da massa residual fixa nas curvas
TG/DTG também é possível verificar que as pastas aditivadas tiveram menor grau
de hidratação em comparação às pastas não aditivadas. Desta forma, verifica-se
que a contaminação por fósforo praticamente não afeta o grau de hidratação do
cimento com 72 horas de reação em presença do aditivo PC 1.
7.5.6.2

Evolução da hidratação a partir da análise conjunta dos teores de
portlandita

A evolução da hidratação do cimento resulta em teores crescentes de água
quimicamente combinada dos hidratos (como: C-S-H, aluminatos e sulfoaluminatos
de cálcio), aumento na água combinada como portlandita e variação no teor de
anidrido carbônico resultante da termodecomposição de materiais carbonáticos
(como: carbonato de cálcio e carbonato de magnésio). Assim, a realização do ensaio
termogravimétrico em diferentes idades de hidratação, com massa de amostra
constante, resulta em diferentes proporções entre os voláteis e a massa residual
após o aquecimento até 1000°C, em função do grau de hidratação da pasta de
cimento. Portanto, a comparação dos resultados de termogravimetria requer a
correção das perdas de massa para a base de não voláteis, conforme referido por
Taylor (1997). Este artifício de cálculo é utilizado para se expressar os dados de
perdas de massa dos vários eventos térmicos do cimento hidratado em relação ao
cimento anidro empregado na confecção da pasta, permitindo deste modo, a
comparação da evolução do grau de hidratação de uma determinada pasta de
cimento em diferentes idades de hidratação.
A partir das curvas TG/DTG, nas idades de Pi, Pmáx e P72, as perdas de massa
relativas à desidroxilação da portlandita foram adotadas como referência para indicar
a hidratação de silicato de cálcio com formação de C-S-H, recalculadas na base não
volátil, conforme a equação 32, para melhor interpretar o conjunto dos resultados
(figura 53).

118

EFG =

H9 = 
9I

(32)

( JK

Onde:
BNV = teor de portlandita expresso na base não volátil, em %;
PM = perda de massa da portlandita obtida na termogravimetria, em %;
MR = massa residual da amostra, obtida na termogravimetria, após aquecimento até
1000ºC, em %;
FC = fator de correção = 4,11 (ver equação 31 do item 7.2.1).
Figura 53. Teor de portlandita nas pastas de cimento para cada idade adotada, em %.
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Observa-se, na figura 53, que as pastas sem aditivo (ensaio em branco),
apresentam teores de portlandita muito próximos, o que demonstra um
comportamento similar entre os cimentos durante a hidratação. Contudo, a presença
do aditivo alterou, significativamente, a formação dos produtos de hidratação, ao
final dos períodos de indução (Pi) e de aceleração (Pmáx), em 1,5 vezes a mais nas
pastas contendo CP I-g e 1,9 vezes a mais nas pastas contendo CP I-f. Com isso,
fica evidente que a presença inicial de fósforo provindo do fosfogesso (1,13% em
P2O5) favoreceu a formação dos produtos iniciais de hidratação, em decorrência do
maior tempo de permanência no período de indução.
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Nas pastas aditivadas e contaminadas contendo CP I-g, os teores de portlandita
foram muito semelhantes em todos os períodos, indicando pouca ou nenhuma
influência da presença de fósforo até o limite crítico de contaminação. No entanto,
nas pastas contendo CP I-f foi observado que o excesso de contaminante prejudica
a formação dos produtos hidratados em Pi e acelera as reações químicas em Pmáx,
confirmando as observações anteriores.
Em 72 horas o teor de portlandita foi maior nas pastas não aditivadas em relação às
pastas aditivadas e contaminadas, devido ao retardo da dissolução da fase C3S e,
consequentemente, menor formação de C-S-H e de portlandita, proporcionado pelo
aditivo. De acordo com Mollah et al. (2000) e Winnefeld et al. (2007) este retardo é
atribuído às moléculas de policarboxilato, as quais possuem grupos ionizáveis e que,
durante o fenômeno de adsorção reduzem a concentração de cátions Ca2+, em
solução, tornando mais lenta a precipitação dos produtos hidratados. Outro fator é a
formação de camadas adsorvidas sobre as partículas de cimento que dificultam a
aproximação das moléculas de água e, consequentemente, o início da dissolução da
fase C3S.
Entretanto, vale ressaltar que o aditivo PC 1, assim como a maioria dos aditivos
redutores de água, alterou somente a cinética das reações químicas, pois todas as
reações que ocorrem na pasta pura acontecem igualmente nas pastas aditivadas,
porém, em tempos maiores, assim como relatado por Lyra et. al. (2012) e Rojas e
Cincotto (2013).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES

Nesta pesquisa, os resultados obtidos demonstram que os sucessivos incrementos
de fósforo solúvel impactam significativamente a hidratação do cimento Portland,
através do aumento dos tempos de indução e redução das taxas de reação química.
Nos ensaios calorimétricos, as pastas aditivadas com os superplastificantes PC 1,
PC 2 e NFS, em relação às pastas não aditivadas, apresentam alteração na cinética
de hidratação em decorrência das interações físico-químicas dos aditivos com os
ligantes, que são dependentes das estruturas químicas desses produtos. No
entanto, na presença do contaminante observa-se que, entre as pastas aditivadas, a
evolução no tempo de indução é muito semelhante, ou seja, a influência do fósforo
nas reações químicas de hidratação ocorre de forma semelhante com uso de
superplastificantes à base de éter-policarboxilato (PC) ou naftaleno formaldeído
sulfonado (NFS).
Com os dados das curvas de fluxo de calor os teores calculados entre 0,83% a
1,64%, em P2O5, nos sulfatos de cálcio, indicam a existência de uma faixa crítica de
contaminação por fósforo em que os impactos nas reações iniciais de hidratação são
mais expressivos. Acima dessa faixa o retardo na hidratação continua a ocorrer,
porém, em menor intensidade. Com isso, o sulfato de cálcio destinado à produção
de cimento Portland deve conter teores de fósforo inferiores a 0,80%, em P2O5.
A análise termogravimétrica (TG/DTG) demonstrou que, em presença do
superplastificante de referência PC 1, as contaminações por fósforo solúvel na faixa
crítica e em excesso (até 2,77%, em P2O5) não promovem impactos significativos na
formação dos produtos hidratados nas primeiras horas de reação. Entretanto, ao
final do período de indução (Pi) o excesso de contaminante promove leve redução
na formação desses produtos de hidratação e no fluxo máximo de calor (Pmáx)
ocorre aumento nesta formação. Porém, com 72 horas, o grau de hidratação foi o
mesmo nas pastas aditivadas com e sem o contaminante.
Desta forma, para o uso de fosfogesso na produção do cimento Portland deve-se
considerar os teores limites de fósforo deste subproduto, a fim de que não impactem
o desempenho do concreto no estado fresco e endurecido, que comumente faz uso
de aditivos químicos como os superplastificantes.
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CONTINUIDADE DO ESTUDO

São descritas, a seguir, indicações para a continuidade desta pesquisa no tocante
às demandas tecnológicas e científicas atuais:
 Avaliar

as

influências

das

combinações

de

fósforo

e

flúor,

como

contaminantes provindos do fosfogesso em pastas na presença de aditivos
para concreto.
 Estudar o comportamento reológico de pastas de cimento em presença de
superplastificantes e do contaminante fósforo.
 Avaliar os efeitos da presença de fósforo no estado endurecido, em pastas de
cimento e no concreto.
 Caracterizar as interações químicas do fósforo com as fases anidras e
detalhar o efeito de precipitação de fosfato de cálcio sobre os grãos de
cimento.
 Detalhar a microestrutura de pastas de cimento no estado endurecido com a
presença de aditivos e do contaminante fósforo para o entendimento do
crescimento e nucleação de C-S-H.
 Prospectar processos industriais sustentáveis para eliminação de fósforo do
fosfogesso, destinado à indústria cimenteira, visando à utilização de 100%
deste subproduto sem prejuízos nos tempos de pega e na resistência
mecânica do ligante.
 Avaliação termodinâmica das influências do fósforo na hidratação do cimento
Portland.
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1. DIfratogramas das matérias-primas
2. Disponibilidade de fósforo solúvel
3. Dados das curvas de fluxo de calor
4. Curvas do calor acumulado
5. Espalhamento das pastas (mini-slump)
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1. DIfratogramas das matérias-primas
Os difratogramas obtidos nos ensaios de caracterização conforme os procedimentos
descritos no item 6.3.2 são apresentados na figura 58.
Figura 54. Difratogramas com a quantificação das fases cristalinas por refinamento pelo
método de Ritveld no clínquer e a identificação dos compostos minerais nos sulfatos de
cálcio.
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2. Disponibilidade de fósforo solúvel
A tabela 15 apresenta os resultados obtidos no ensaio de disponibilidade de fósforo
solúvel através da técnica de espectrometria de plasma ICP-OES nas soluções
preparadas de análise como descrito no item 6.3.4. A massa de fósforo recuperada
representa a massa adicionada de fósforo solúvel que permaneceu neste estado
após as misturas com sulfato de cálcio e cimento.
Tabela 15. Determinação de fósforo por ICP-OES das soluções de análise 1A, 1B, 2A e 2B.
Massa de
Na 2 HPO 4
adicionado
em g

Massa de
Leitura de fósforo, em mg/L
Massa de fósforo recuperado, em mg
fósforo
Solução Solução Solução Solução Solução Solução Solução Solução
adicionado
1A
1B
2A
2B
1A
1B
2A
2B
em mg *

0,0
0,00
0,002
0,21
0,001
0,1
21,61
6,01
28,6
0,008
0,2
43,23
15,82
34,32
0,03
0,3
64,84
35,23
38,15
0,095
0,4
86,45
48,71
42,12
0,125
0,5
108,06
53,22
42,69
0,135
0,6
129,68
62,32
56,04
0,155
0,7
151,29
64,74
57,12
0,176
0,8
172,90
71,23
66,78
0,19
0,9
194,51
68,82
70,7
0,205
1,0
216,13
72,1
76,42
0,198
(*) Massa calculada a partir dos incrementos de NP

0,005
0,072
0,095
0,105
0,135
0,145
0,175
0,195
0,222
0,223
0,23

0,00
1,20
3,16
7,05
9,74
10,64
12,46
12,95
14,25
13,76
14,42

0,04
5,72
6,86
7,63
8,42
8,54
11,21
11,42
13,36
14,14
15,28

0,001
0,004
0,015
0,048
0,063
0,068
0,078
0,088
0,095
0,103
0,099

0,003
0,036
0,048
0,053
0,068
0,073
0,088
0,098
0,111
0,112
0,115

Para os cálculos de massa recuperada utilizou-se a equação 33, considerando os
dados obtidos no ensaio.

LM =

N
OP

(33)

Onde:
MR = Massa recuperada de fósforo;
L = Concentração em mg/L de fósforo determinada no ensaio;
Vb = Volume do balão utilizado em Litros.
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3. Resultados das curvas de fluxo de calor
Os resultados obtidos através das curvas de fluxo de calor são apresentados nas
tabelas 16, 17 e 18. Os dados descritos para os períodos de indução e aceleração
foram determinados conforme o método descrito no item 6.3.5.2, traçando tangentes
com objetivo de indicar o início e fim do período de indução e as taxas de reação.

CP I-f

CP I-g

Cimento

Tabela 16. Resultados obtidos nos ensaios de calorimetria dos cimentos CP I-g e CP I-f com
adição de NP.
Final do
Tempo de
início da
período de
indução (t1) indução (t2)
(h:mm)
(h:mm)

Adições

Tempo de
indução (t2-t1)
(h:mm)

Taxa de Fluxo máximo
Calor total
de calor
aceleração
acumulado em
(tgα)
72 horas (J/g)
(10 -3 W/g)

Branco

01:50

01:05

0,85

3,94

0,05g de NP

03:30

02:45

0,64

3,56

211,4

04:30

03:45

0,62

3,78

205,1

0,20g de NP

06:15

05:30

0,51

3,50

203,7

0,30g de NP

07:05

06:20

0,46

3,44

203,6

Branco

04:00

03:10

0,83

3,87

211,9

0,05g de NP

06:20

05:30

0,68

3,64

208,1

0,10g de NP

0,10g de NP

00:45

00:50

206,0

07:15

06:25

0,63

3,57

207,7

0,20g de NP

07:50

07:00

0,57

3,58

206,5

0,30g de NP

08:20

07:30

0,52

3,50

197,7

CP I-f

CP I-g

Cimento

Tabela 17. Resultados dos ensaios de calorimetria dos cimentos CP I-g e CP I-f em
presença de aditivos.

Aditivo

Tempo de
início da
indução (t1)
(h:mm)

Final do
período de
indução (t2)
(h:mm)

Tempo no
Taxa de Fluxo máximo
Calor total
período de
de calor
acumulado em
aceleração
indução (t2-t1)
72 horas (J/g)
(tgα)
(10 -3 W/g)
(h:mm)

Branco

01:45

00:58

0,84

3,85

206,0

PC 1

05:15

04:28

0,68

4,08

210,4

0,68

04:55

04:08

4,14

210,7

NFS

02:30

01:43

0,72

3,78

210,3

LS

07:45

06:58

0,62

3,74

209,0

Branco

04:06

03:16

0,81

3,84

211,9

10:45

09:55

0,69

4,12

220,8

09:02

08:12

0,70

4,18

221,2

NFS

05:35

04:45

0,71

3,83

205,9

LS

12:55

12:05

0,54

3,58

202,9

PC 2

PC 1
PC 2

00:47

00:50
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Cimento

Tabela 18. Resultados obtidos nos ensaios de calorimetria com os cimentos CP I-g e CP I-f
com adição de NP.
Fluxo
Massa
Tempo de
Calor total
Final do
Tempo no
Taxa de
máximo
adicionada
início da
período de
período de
acumulado
Aditivo
aceleração
de calor em 72 horas
em (g) de indução - t1 indução - t2 indução - t2-t1
(tgα)
NP
(J/g)
(h:mm)
(h:mm)
(h:mm)
(10 -3 W/g)

CP I-g

PC 1

PC2

NFS

CP I-f

PC 1

PC2

NFS

0,00
0,05
0,10
0,20
0,30
0,00
0,05
0,10
0,20
0,30
0,00
0,05
0,10
0,20
0,30
0,00
0,05
0,10
0,20
0,30
0,00
0,05
0,10
0,20
0,30
0,00
0,05
0,10
0,20
0,30

00:49

00:41

00:38

00:41

00:47

00:36

06:18
09:13
10:40
12:25
13:18
04:48
06:53
09:08
10:44
11:46
02:38
04:41
05:56
07:29
08:07
12:17
13:02
14:06
14:48
14:52
10:53
11:22
13:28
14:28
15:02
06:34
07:00
08:29
09:03
09:34

05:29
08:24
09:51
11:36
12:29
04:07
06:12
08:27
10:03
11:05
02:00
04:03
05:18
06:51
07:29
11:36
12:21
13:25
14:07
14:11
10:06
10:35
12:41
13:41
14:15
05:58
06:24
07:53
08:27
08:58

0,82
0,65
0,59
0,51
0,43
0,89
0,70
0,64
0,56
0,48
0,66
0,53
0,50
0,42
0,39
0,81
0,61
0,61
0,58
0,48
0,78
0,66
0,60
0,56
0,46
0,66
0,57
0,54
0,45
0,40

4,03
3,96
3,90
3,88
3,57
4,08
4,03
4,07
4,29
3,67
3,78
3,62
3,48
3,32
3,36
4,08
4,01
4,01
3,75
3,57
4,05
3,86
3,75
3,63
3,49
3,46
3,69
3,61
3,55
3,36

210,2
206,9
203,8
199,6
199,7
210,7
208,9
202,6
219,1
200,2
227,9
210,6
205,4
204,8
201,2
220,5
195,9
195,7
193,5
191,2
221,9
208,2
202,2
199,2
196,0
205,9
207,6
203,6
201,7
201,0
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4. Curvas de calor acumulado
Com os ensaios de calorimetria foram obtidas as curvas de calor acumulado
apresentadas nas figuras 57 e 58 para cada pasta analisada.
Figura 55. Curvas de calor acumulado das pastas com CP I-g e CP I-f e os incrementos de
NP.

Figura 56. Curvas de calor acumulado das pastas com CP I-g e CP I-f e os aditivos de
estudo.
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Figura 57. Curvas de calor acumulado das pastas com CP I-g e CP I-f, aditivadas e
contaminadas com os incrementos de NP.
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5. Espalhamento de pastas (mini-slump)
Figura 58. Espalhamento das pastas de cimento contendo CP I-g e CP I-f com os aditivos empregados no estudo.

