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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo estudar o desempenho de argilas
selecionadas de diferentes regiões do Brasil, de acordo com sua disponibilidade,
para a utilização como pozolana no cimento Portland tipo II. O presente estudo
consistiu em correlacionar a composição química e mineralógica das argilas
estudadas com o seu comportamento pozolânico e desempenho quando
presentes em um cimento Portland CP II Z produzido em laboratório. Os
experimentos foram divididos em caracterização química, física e mineralógica
das argilas e do cimento referência; tratamento térmico das argilas e preparação
do cimento CP II Z em laboratório com posterior avaliação do seu desempenho.
No estudo foram empregadas as técnicas analíticas de fluorescência de raios-X,
difratometria de raios-X, análise termogravimétrica, análise da distribuição do
tamanho de partículas por difração a laser, BET, ensaio Chapelle, ensaio R3,
calorimetria de condução isotérmica, resistência à compressão, Kantro e
reometria. Em todos os casos analisados, ficou evidente a elevada demanda de
água dos cimentos com as argilas estudadas. A demanda de água se mostrou ser
um fator impactante nas resistências à compressão e trabalhabilidade, com isso,
faz-se necessário avaliar o impacto do uso de argilas calcinadas no cimento bem
como no concreto.

Palavras chave: cimento Portland; pozolana; argila calcinada; desempenho.

ABSTRACT
The influence of different calcined clays on the cement CP II Z
produced in the laboratory performance
This study has the objective to evaluate the performance of clays selected
from different regions of Brazil, according to their availability, to use as pozzolan in
blended Portland cement. This study will correlate the chemical and the
mineralogical composition of clays with their pozzolanic behavior and performance
when in a Portland cement CP II Z, produced in laboratory. The experiments will
be divided into chemical, physical and mineralogical characterization of clays and
reference cement; heat treatment of clays, cement CP II Z preparation in
laboratory and its performance evaluation. In the study, analytical techniques will
be applied like X-ray fluorescence, X-rays diffraction, thermogravimetric analysis,
particle size distribution by laser diffraction, BET, Chapelle analysis, R3 test,
isothermal calorimetry, compressive strengths, Kantro and rheometry. In all cases
it is clear the high water demand of cements with the studied clays. The water
demand has shown to be an impacting factor on compressive resistence and
workability, there for makes it necessary to evaluate the calcined clays usage
impact on cements, as well as in concrete.
Key words: Portland cement; pozzolan; calcined clay; development.
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1

INTRODUÇÃO
A produção mundial de cimento totalizou aproximadamente 4,1 milhões de

toneladas em 2014, um crescimento de 2,4% em relação a 2013 (USGS, 2015). A
indústria de cimento é uma das maiores emissoras de CO2 na atmosfera, emitindo
0,8 toneladas de CO2 por tonelada de cimento produzido.
O desafio atual é a busca por soluções sustentáveis para reduzir a emissão
de CO2 na produção do cimento sem comprometer o desenvolvimento urbano.
Diversas técnicas já foram sugeridas como; combustíveis e matérias primas
alternativos, aperfeiçoamento da eficiência térmica e elétrica e substituição de
clínquer; a última opção vem apresentando a alternativa mais promissora, o que
nos leva a uma busca por diferentes e disponíveis materiais cimentícios
suplementares (MCS) (KRISHNAN et al., 2015).
Os materiais substituintes ao clínquer mais comuns são cinza volante e
escória de alto forno, mas estes MCSs1 tendem a se tornar escassos em muitas
regiões (DANNER et al., 2015), em função do crescente consumo de cimento;
superior à produção de escória. As argilas calcinadas poderão ser a melhor
alternativa para a indústria de cimento no futuro, devido à abundância em grande
parte do mundo (LOPEZ, 2009; PARDO et al., 2011; STEENBERG, 2011),
portanto este estudo vida o estudo de argilas calcinadas, avaliando o seu impacto
nos cimentos pozolânicos.
Os cimentos pozolânicos possuem características que podem ser
vantajosas em relação ao cimento sem adições minerais, apresentam menor taxa
de liberação de calor na sua hidratação, diminuem a porosidade e aumentam as
resistências mecânicas (GARCIA, 2013). Por outro lado, as argilas calcinadas
aumentam a demanda de água na pasta de cimento (PARDO et al., 2011; SHUI et
al., 2015), afetando a sua trabalhabilidade; isso ocorre principalmente devido à
elevada área superficial das argilas calcinadas (KRISHNAN et al., 2015).
As pozolanas são considerados materiais silicosos ou sílico - aluminosos
que possuem pouca ou nenhuma atividade ligante, mas que, quando finamente

1
Trata-se de Materiais Cimentícios Suplementares, referidos na literatura mundial como Suplementary
Cimentitious Materials – SCM, ou seja, adições minerais empregadas como substituição parcial do clínquer no
cimento Portland.
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moído e na presença de água, fixam o hidróxido de cálcio à temperatura
ambiente, formando compostos com propriedades hidráulicas (NBR 12653:2014).
Para se tornarem reativas, as argilas necessitam de ativação, que se refere
à modificação da estrutura cristalina original por processos mecânicos, químicos
ou térmicos, a fim de tornar o material quimicamente mais reativo. A ativação
térmica é provavelmente a técnica mais comum, ela consiste em aquecer a argila
até a sua desidroxilação, ou seja, remoção dos grupos hidroxilas (OH-) da
estrutura cristalina (LOPEZ, 2009).
A ativação térmica dos minerais argilosos entre 500-900ºC possibilita a
obtenção da alumina e sílica com estruturas parcialmente desordenadas que
apresentam atividade pozolânica (BATTAGIN e BATTAGIN, 2010). A temperatura
ideal de calcinação varia de acordo com a composição de cada argila (SOUZA e
DAL MOLIN, 2005).
As argilas cruas são abundantes e estão disponíveis ao redor do mundo,
porém sua mineralogia e composição química são muito variadas e complexas,
não sendo todas as argilas igualmente reativas quando combinadas com cimento.
Os grupos de argilas mais comuns são: caulinita, ilita e montmorilonita (LOPEZ,
2009; GARCIA, 2013).

1.1 Objetivo
Classificar as argilas analisadas de acordo com a sua composição química
e mineralógica objetivando correlacionar as suas características físicas, químicas
e mineralógicas com o desempenho do respectivo cimento Portland tipo CP II Z
produzido em laboratório com estas adições minerais, visto que a demanda de
água é um fator limitante muito influente na aplicação deste tipo de material.

1.2 Justificativa
Com o panorama atual, de cimentos com maiores quantidades e tipos de
adições minerais, vem crescendo uma demanda técnica da indústria do cimento
para a utilização desses materiais, pois apesar de demonstrarem um grande
potencial de uso, algumas adições minerais, como as argilas calcinadas, por
exemplo, também apresentam um ponto negativo quanto a demanda de água e
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por isso a GCP Applied Technologies (GCP) como uma provedora de soluções
tecnológicas para a indústria do cimento e concreto busca entender melhor os
fatores de impacto na demanda de água e seus mecanismos.
O estudo será a primeira etapa de um projeto que visará avaliar com mais
profundidade o impacto do uso das argilas no cimento Portland com o principal
objetivo do desenvolvimento tecnológico de aditivos químicos.
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2.1Cimento Portland e as adições minerais – panorama atual
A maior parte do cimento Portland produzido é utilizado para a fabricação
de concreto, sendo este o material de construção mais utilizado no mundo, com
uma produção anual estimada em mais de 20 bilhões de toneladas (COSTA et al.,
2013). Em 2014, a produção mundial de cimento foi aproximadamente 4,1 milhões
de toneladas, 2,4% a mais do que o produzido em 2013 (Figura 1) (USGS, 2015).
O cimento Portland é o principal ligante utilizado na construção civil.
Definido pela NBR 11578, o cimento Portland é um ligante hidráulico obtido pela
moagem de clínquer Portland ao qual se adiciona, durante a operação, a
quantidade necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio e adições
minerais, como pozolanas, escória de alto-forno, cinzas volantes, materiais
carbonáticos, além de aditivos químicos. Sua granulometria ideal é igual ou menor
do que 45µm, pois considera-se que as partículas de cimento maiores do que
45µm têm hidratação lenta e as maiores do que 75µm podem nunca hidratar
completamente (MEHTA e MONTEIRO, 2014).
Com a crescente demanda da construção civil no mundo, o consumo de
cimento Portland vem aumentando e com isso aumentando a necessidade de
pesquisas para reduzir custo e impactos ambientais (Figura 2).
Com o intuito de reduzir os impactos ambientais, a indústria vem buscando
constantemente aumentar a quantidade de material substituinte ao clínquer e
também a substituição de matérias-primas alternativas por subprodutos ou
materiais residuais com maior viabilidade econômica.
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Figura 1: Produção mundial de cimento
(participantes GNR2)

Figura 2: Produção de cimento global de
1990 a 2050

Fonte: internet 3

Fonte: CSI, 2007

A produção de cimento Portland é responsável por cerca de 5% das
emissões de CO2 no mundo ocasionadas pela ação humana, com emissão de 0,8
tonelada de CO2 por tonelada de cimento produzido. Considerando a aumento da
taxa de crescimento econômico dos países em desenvolvimento, existe uma
previsão de que este valor dobre em 2050, assumindo nenhuma mudança nas
práticas atuais (Fonte: internet e Figura 4) (PARDO et al., 2011; STEENBERG,
2011; DANNER et al., 2015).
A principal matéria prima utilizada na fabricação do clínquer é a rocha
calcária, que ao ser calcinada é a principal emissora de CO2, responsável por 52%
das emissões (COSTA et al., 2013). Qualquer pequena substituição de clínquer
na produção do cimento pode ter um grande impacto na diminuição do CO2
liberado para a atmosfera (HERNANDEZ e SCRIVENER, 2015).

2 Getting the Numbers Right (GNR) é uma ferramenta de benchmarking desenvolvido pela Cement
Sustainability Initiative (CSI), que fornece as informações necessárias para permitir à indústria controlar e comparar
o seu desempenho em todas as regiões, ano-a-ano.
3 Fonte: http://www.wbcsdcement.org/index.php/en/key-issues/climate-protection/gnr-database. Consulta
em 24.10.2015.
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Figura 3: Produção mundial de cimento
– total bruto de emissões de CO2
(participantes GNR)

Figura 4: Emissão de CO2 – indústria
cimenteira

Fonte: internet 4

Fonte: CSI, 2007

Com o passar dos anos, estima-se que os subprodutos atuais empregados,
como escória e cinza volante, não consigam atender à crescente demanda por
materiais cimentícios suplementares ou MCSs, já que em alguns países são
materiais

escassos.

Assim,

vem

crescendo

o

interesse

pelas

argilas,

primeiramente devido à sua enorme abundância em grande parte do mundo e por
apresentar excelentes propriedades pozolânicas quando calcinadas em condições
específicas (LOPEZ, 2009; PARDO et al., 2011; STEENBERG, 2011). Entretanto,
devido à complexidade da composição química e mineralógica, nem todas as
argilas apresentam a mesma reatividade quando combinadas com cimento
(DANNER et al., 2015), sendo necessário realizar um estudo aprofundado para
um

preciso

prognóstico

do

comportamento

pozolânico

do

material

(CHATTERJEE, 2015).
A faixa de temperatura utilizada para a calcinação de argilas é inferior à
temperatura utilizada na clinquerização, o que implica em menor consumo
energético e redução da emissão de CO2, pois a ativação térmica das argilas
emite apenas vapor de água para atmosfera (TIRONI et al., 2013; BORGES et al.,
2014).

4 Fonte: http://www.wbcsdcement.org/index.php/en/key-issues/climate-protection/gnr-database. Consulta
em 24.10.2015.
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As argilas calcinadas fazem parte das adições minerais, materiais
finamente divididos, que contêm sílica, ferro e alumínio como elementos
predominantes, são ao menos parcialmente vítreos ou amorfos e com área
específica superior a 300m2/kg, interagem química e fisicamente com produtos da
hidratação do cimento Portland, modificando a microestrutura da pasta de cimento
(SILVA, 2010). As adições minerais podem ser divididas em três grandes grupos:
materiais cimentícios (como escória de alto-forno), materiais pozolânicos (como
cinza volante e argila calcinada) e o filler calcário (SILVA, 2010).
Algumas propriedades dos MCSs devem ser levadas em consideração
para otimizar a sua utilização, como a distribuição do tamanho de de partículas,
área superficial específica, propriedades químicas, incluindo a composição de
óxidos e o teor de fase amorfa, pois estas propriedades afetam a atividade
pozolânica, a interação na hidratação do cimento e a demanda de água
(JUENGER e SIDDIQUE, 2015).
A Figura 5 apresenta um diagrama ternário (SiO2-Al2O3-CaO) posicionando
as principais adições minerais utilizadas no cimento Portland e relacionando-as
com a resistência mecânica. A Figura 6 apresenta o volume das adições minerais
mais utilizadas do mundo.

Figura 5: Diagrama ternário das
principais adições minerais

Figura 6: Adições minerais utilizadas na
produção mundial de cimento Portland
(participantes GNR)

Fonte: CSI, 2014

Fonte: internet 5

5 Fonte: http://www.wbcsdcement.org/index.php/en/key-issues/climate-protection/gnr-database. Consulta
em 24.10.2015.
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2.2 Pozolanas
A origem do nome pozolana provém de Pozzuoli, uma cidade na baia de
Nápoles na Itália que foi depósito de uma cinza vulcânica utilizada como material
de construção pelos Romanos a partir da mistura com cal virgem (LOPEZ, 2009).
Segundo Massazza (2004), o termo pozolana tem dois significados diferentes, o
primeiro indica como pozolanas as rochas piroclásticas, formadas nas erupções
vulcânicas explosivas, essencialmente vítreas e as vezes zeólitas, que ocorre na
região de Pozzuoli e o segundo significado inclui todos os materiais inorgânicos,
naturais e artificiais, que endurecem em água quando misturados com hidróxido
de cálcio.
A NBR 12653:2014 e a ASTM C 595:2015 definem os materiais
pozolânicos como materiais silicosos ou sílico-aluminosos que possuem pouca ou
nenhuma atividade ligante, porém, quando finamente moído e na presença de
água, fixam o hidróxido de cálcio à temperatura ambiente, formando compostos
com propriedades hidráulicas. Não se consideram materiais pozolânicos aqueles
que necessitam de condições excepcionais de finura ou tratamento sob alta
pressão e temperatura para poderem reagir com o hidróxido de cálcio (ZAMPIERI,
1989). Para ilustrar segue a reação de formação do C-S-H a partir do C3S
(Equação 1) e de uma pozolana constituinte do cimento Portland pozolânico
(Equação 2).
rápido

C3S + H

C-S-H + CH (Equação 1)
lento

Pozolana + CH + H

C-S-H (Equação 2)

Os materiais pozolânicos podem ser separados em naturais e artificiais, de
acordo com o seu processo de formação. As pozolanas naturais são formadas
independentemente da intervenção humana, sendo as mais comuns as cinzas
vulcânicas, tufo vulcânico, zeólitas, terra diatomácea e argilas cruas. As
pozolanas artificiais são materiais que sofreram algum processo de modificação,
seja ele químico, térmico ou mecânico, e as mais comuns são cinza volante, sílica
ativa e argilas calcinadas. (ZAMPIERI, 1989; GOBBO, 2009; LOPEZ, 2009).
A NBR 12653:2014 classifica os materiais pozolânicos em três grupos
distintos:
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- Classe N: pozolanas naturais e artificiais, como certos materiais
vulcânicos de caráter petrográfico ácido, terras diatomáceas e argilas calcinadas.
- Classe C: cinza volante proveniente de usinas termoelétricas.
- Classe E: qualquer material que difere das classes anteriores.
O desempenho dos materiais pozolânicos no cimento ou no concreto
dependem de alguns fatores como a quantidade dos óxidos principais (SiO2,
Al2O3, Fe2O3), taxa de amorfismo, teor de fase vítrea e granulometria (distribuição
do tamanho de partículas e área específica) (SILVA, 2010; MITROVIC et al.,
2013). A solubilidade da fase vítrea varia com a temperatura e o pH, isto é, quanto
mais elevado o pH maior será a taxa de reação, e quanto à temperatura, abaixo
de 15ºC as reações se tornam mais lentas, e acima de 27ºC tendem a ser
aceleradas (LOTHENBACH et al., 2011).
Com relação à finura, a NBR 12653:2014 especifica que os materiais
pozolânicos devem possuir fração retida na peneira nº 325 (45µm) menor que
20%, e segundo a ASTM C618:2015, o tamanho de partículas é retido na peneira
45µm limitado a 34%.
Os materiais pozolânicos reagem com o hidróxido de cálcio liberado na
hidratação do C3S e C2S, formando silicatos de cálcio hidratados adicionais (C-SH) e produtos cristalinos, incluindo os aluminatos de cálcio hidratados e
aluminosilicatos hidratados (C2ASH8, C4AH13 e C3AH6), esta reação é chamada de
reação pozolânica (CORDEIRO, 2001; SIDDIQUE e KLAUS, 2009). As reações
dos cimentos pozolânicos geralmente são lentas, com baixa taxa de liberação de
calor e desenvolvimento lento de resistências.
A cristalinidade dos produtos dependerá principalmente da relação
pozolana/hidróxido de cálcio (AS2/CH) e da temperatura de reação (SIDDIQUE e
KLAUS, 2009). Geralmente, quanto maior o desarranjo estrutural e a instabilidade
em meio básico do material, maior será a sua atividade pozolânica (ZAMPIERI,
1989). A reação pode ser generalizada conforme a Equação 3:

xSiO2 + yCaO + zH2O

xCaO.ySiO2.zH2O (Equação 3)

O aumento da área específica das pozolanas também desempenha um
papel importante mediante o efeito de nucleação dos cristais de hidratação do
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cimento, propiciando maior quantidade de locais para a formação dos compostos
hidratados (CORDEIRO, 2001).
Além de reagirem quimicamente, as pozolanas também atuam físicamente
nas idades iniciais de hidratação, através do efeito filler. Já nas idades
posteriores, a atividade pozolânica está relacionada aos teores de sílica e alumina
reativas (MEDINA, 2011).
O consumo de hidróxido de cálcio durante a reação pozolânica favorece a
durabilidade de argamassas e concretos, devido ao consumo de portlandita
durante a reação. O consumo da portlandita aumenta a durabilidade do material
frente à lixiviação, visto que o hidróxido de cálcio é o primeiro dos produtos de
hidratação a serem lixiviados (CORDEIRO, 2001; ZAMPIERI, 1989).
Um dos métodos mais utilizados para avaliar a atividade pozolânica é
através do ensaio de resistência à compressão, porém o impacto em resistências
ocorre somente em idades tardias, portanto diversos métodos acelerados são
utilizados para prever a atividade pozolânica do material. Dentre os métodos para
avaliação da atividade pozolânica destacam-se o método Chapelle, método
Fratini, difração de raios-X, determinação do consumo de portlandita pela
termogravimetria, extrações ácido/base e determinação do calor de hidratação por
meio de técnicas calorimétricas (SILVA, 2010; SNELLINGS e SCRIVENER,
2015).
Estudos realizados com diversos métodos para avaliar a atividade
pozolânica comparando-os com resultados de resistência à compressão,
realizados por Snellings e Scrivener (2015), apontaram que; os métodos
baseados no consumo de portlandita (Chapelle e Fratini) variam em função da
composição química do material estudado; estudos utilizando os métodos de
extração ácido/base não são adequados para predizer o desenvolvimento das
resistências à compressão, enquanto que a calorimetria, realizada durante 6 dias
a 20°C e durante 1 dia a 40°C, abrange a maioria do s critérios para um método
adequado de avaliação da atividade pozolânica, pois se trata de um método
prático e aplicável a uma ampla gama de MCSs, além de ser um método rápido e
que prediz o desenvolvimento das resistências à compressão (AVET et al., 2015).
O desenvolvimento de métodos de difratometria de raios-X in situ permite a
identificação dos produtos hidratados formados nas primeiras vinte horas, sendo
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possível também observar os efeitos das adições minerais, mistura e
propriedades reológicas (QUARCIONI et al, 2015).
Dentre os métodos diretos para determinar o grau de interação pozolanaóxido de cálcio ou hidróxido de cálcio, o ensaio Chapelle é um método bastante
utilizado e que pode ser aplicado para os diferentes tipos de materiais
(QUARCIONI et al, 2015).

2.3 Argilas
As argilas são classificadas como materiais naturais, terrosos, de
granulação fina que ao contato com água apresentam certa plasticidade, ou seja,
a capacidade do material úmido ser deformado pela aplicação de certa tensão
sem romper e manter a deformação quando esta tensão aplicada é retirada. As
argilas são constituídas essencialmente de partículas cristalinas extremamente
pequenas, no máximo da ordem de poucos milímetros, por um número restrito de
minerais denominados argilominerais (SOUZA SANTOS, 1975; NEUMANN,
2000). Quimicamente, as argilas são formadas essencialmente por silicatos
hidratados de alumínio, ferro e magnésio (SOUZA SANTOS, 1975).
Os solos argilosos são resultado de um processo complexo de
intemperismo sofrido por rochas com diferentes composições química e
mineralógicas. Normalmente os depósitos de argilas contêm uma mistura de
diferentes argilominerais (caulinita, ilita, montmorilonita, clorita, paligorsquita entre
outros), diferentes tipos de impurezas, matéria orgânica e materiais não argilosos,
como quartzo, calcita, feldspato, anatasio e sulfetos (SOUZA SANTOS, 1975;
LOPEZ, 2009; TIRONI, 2012).
De modo geral, as argilas referem-se às partículas do solo que geralmente
possuem diâmetro igual ou inferior a 2µm (SOUZA SANTOS, 1975; ZAMPIERI,
1989; MELLO et al., 2011). As frações de materiais não argilosos, ou “nãoargilominerais”, geralmente estão ausentes na fração de diâmetro inferior a 2µm
(SOUZA SANTOS, 1975).
Argilominerais são formados a partir de minerais de silicatos como
feldspatos, anfibólios e piroxênios. São considerados filossilicatos (silicatos
dispostos ou ordenados em camadas) e cada partícula é formada por diversas
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camadas de uma combinação de folhas tetraédricas de sílica e octaédricas
contendo cátios trivalentes como o alumínio (argilas dioctaédricas) ou divalentes
como o magnésio (argilas trioctaédricas). São comuns neste tipo de estrutura
cátions substituindo o alumínio ou o magnésio na folha octaédrica, tais como o
ferro, níquel e manganês (LOPEZ, 2009).A estrutura cristalina desses minerais
exibe um padrão lamelar definido por folhas contínuas de tetraedros de SiO4, que
se ligam e se alternam com outra composição cuja unidade elementar apresenta
coordenação octaédrica (Figura 7). A combinação de folhas tetraédricas e
octaédricas promove arranjos determinados em camadas que se empilham e que
também podem ocorrer separados por diversos compostos intercalados, como
moléculas de água, cátions e moléculas orgânicas (ZAMPIERI, 1989).
A nomenclatura para os tipos de formação em camadas encontradas nos
argilominerais considera a razão entre as folhas tetraédricas e as octaédricas, ou
seja, um argilomineral em camadas 1:1 possui uma folha tetraédrica e uma
octaédrica, já um argilomineral em camadas 2:1 possui duas folhas tetraédricas e
uma octaédrica interna (NEUMANN, 2000). A união entre as camadas ocorre por
fracas

ligações

características

secundárias,
particulares

fazendo

como

a

com

que

plasticidade,

os

materiais

consequente

possuam
ao

fácil

deslizamento entre camadas (CASCUDO et al., 2010).
Figura 7: Tetraedros de silício/oxigênio formando folhas tetraédricas e octaedros
de alumínio/oxigênio formando folhas octaédricas

Fonte: Adaptado de NEUMANN, 2000
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Existem alguns grupos de argilas em maior abundância na natureza, e
dentre eles podem ser citadas as caulinitas, as ilitas e as esmectitas (sendo a
montmorilonita a esmectita mais comum) (LOPEZ, 2009; CALLISTER, 1991;
GARCIA, 2013). De acordo com Lemma et al. (2015), as cloritas também estão
entre os principais grupos de argilas. A Tabela 1 abaixo apresenta um resumo das
principais características das caulinitas, ilitas

e das montmorilonitas. Como

fórmulas foram utilizadas versões reduzidas e deve-se considerar que variações
podem ocorrer.
Tabela 1: Principais características de argilas de grande abundância

2.4 Ativação térmica de argilas
As argilas calcinadas estão sendo vistas no cenário mundial atual como a
melhor opção nos países industrializados e em desenvolvimento, para a aplicação
como MCSs, devido à sua abundância na Terra. Os depósitos de argila, embora
não renováveis, podem ser explorados dentro de certos limites sem causar danos
graves ao ambiente e também, pela sua disponibilidade exceder a de qualquer
outro MCS conhecido (HERNANDEZ e SCRIVENER, 2015).
Para a utilização de argilas como MCS, faz-se necessário fazer a sua
ativação. A ativação de materiais argilosos consiste na modificação da estrutura
cristalina original por processos mecânicos, químicos ou térmicos, a fim de tornar
o material quimicamente mais reativo. A ativação térmica é provavelmente a
técnica mais comum, quando a argila é aquecida até remoção das hidroxilas,
fenômeno chamado de desidroxilação, ou seja, remoção dos radicais OH- da
estrutura cristalina, o que a torna mais desordenada e instável (LOPEZ, 2009).
Este desordenamento estrutural do material vai conferir reatividade com a cal por
meio da reação pozolânica, dando origem aos compostos hidráulicos cimentantes.
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Argila calcinada é o material resultante da calcinação e moagem de
determinadas argilas a temperaturas entre 500 e 900ºC (ZAMPIERI, 1989;
BATTAGIN e BATTAGIN, 2010). A temperatura ideal de calcinação dependerá do
grau de cristalinidade, distribuição de partículas e propriedades da superfície do
material (LOPEZ, 2009). Em temperaturas muito elevadas, acima da faixa de
temperatura ideal para a completa desidroxilação, começa a haver a formação de
compostos cristalinos, como a mulita, tornando o material pouco ou não reativo
(SOUZA SANTOS, 1975; SILVA, 2010). Sendo assim, faz-se necessário conhecer
previamente a temperatura ideal de calcinação de cada material pozolânico para
otimizar a sua aplicação. A Figura 8 apresenta as temperaturas típicas de
desidroxilação de alguns tipos de argilas expressa pela perda de massa em
função da temperatura.
Figura 8: Desidroxilação de argilas por calcinação

Fonte: Adaptado de MIELENZ, 1950
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A

Figura

9

traz

a

representação

esquemática

do

processo

de

desidroxilação de caulinita. No caso ocorre a remoção dos grupos hidroxila o que
leva a argila a um estado de desordem estrutural tornando-a mais reativa e
resultando no produto final metacaulim.
Figura 9: Representação esquemática da desidroxilação de caulinita

Fonte: NICOLAS, 2011 apud ANTONI, 2013

Para a avaliação do grau de desidroxilação das argilas, pode-se utilizar a
difratometria de raios-X, onde é possível identificar o halo amorfo formado após a
calcinação do material (GOBBO, 2009). Na Figura 10 é possível observar o halo
amorfo ressaltado entre 15 e 35º 2Ɵ do metacaulim formado após a calcinação da
argila

caulinítica

e,

consequentemente,

o

desaparecimento

dos

picos

característicos de caulinita.
Figura 10: Difratogramas sobrepostos de uma argila caulinítica tal qual ou in natura
(azul) e calcinada a 800ºC (vermelha)

Fonte: GOBBO, 2009

O grande desafio da ativação térmica é atingir uma desidroxilação elevada
sem que haja a formação de mulita, o que significaria perda de reatividade da
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argila (MITROVIC et al., 2013). Alguns estudos apontam que a calcinação
efetuada em escala de laboratório exibe uma aceleração no processo de
desidroxilação em comparação à calcinação realizada em escala industrial
(BEUNTNER e THIENEL, 2015).
Durante o tratamento térmico das argilas, ocorre a aglomeração das
partículas, resultando em um aumento da granulometria; assim, muitas vezes fazse necessária a realização de uma moagem posterior para que as argilas atinjam
todo o seu potencial de atividade pozolânica (CARMO, 2006).
Algumas características como a natureza, o teor de argilomineral da argila,
as impurezas presentes como o quartzo, a finura e as características da superfície
do mineral influenciam nas condições necessárias de calcinação: temperatura,
taxa de aquecimento e atmosfera de calcinação. São parâmetros que influenciam
a desidroxilação, ou o desenvolvimento das propriedades pozolânicas dos
materiais argilosos (ZAMPIERI, 1989; BEUNTNER e THIENEL, 2015).
O método mais indicado para a determinação da superfície específica de
materiais que apresentam partículas muito finas, microporosas ou de hábito
placóide é o BET (Brunauer, Emmett e Teller), técnica baseada no volume de
nitrogênio adsorvido e que também é aplicável a qualquer partícula. Ao contrário
do método Blaine, que se baseia no fluxo contínuo de ar, limitando-se à superfície
externa das partículas, o BET considera a área situada em reentrâncias e nos
poros abertos e interconectados das partículas, o que significa que o método é
mais representativo para quantificar a área da partícula disponível para interação
com as espécies presentes no meio (QUARCIONI, 2008; MEDINA, 2011;
JUENGER e SIDDIQUE, 2015).
Estudos apontam que dentre os argilas, o caulim é o que possui o maior
potencial de atividade pozolânica, dependendo de sua pureza e dos minerais
associados (LOPEZ, 2009; ZAMPIERI, 1989); já os outros tipos de argilas
calcinadas apresentam desempenho inferior (FERNANDEZ et al., 2011).

2.5 Influência do uso de argila calcinada na hidratação do cimento
Os cimentos Portland compostos tendem a ser um sistema mais complexo,
dado que a hidratação do cimento e as reações dos MCSs ocorrem
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simultaneamente, podendo influenciar umas às outras. A presença de adições
minerais influencia a quantidade e o tipo de hidratos formados no sistema
cimentício e, assim, afetam o volume, porosidade e a durabilidade de argamassas
e concretos (LOTHENBACH et al., 2011).
As pozolanas, quando finamente moídas, além de favorecer a hidratação,
atuam pelo chamado “efeito filler”, que refina a estrutura dos poros (SILVA, 2010;
CASTILLO et al., 2011). O efeito filler está relacionado à distância entre as
partículas da pasta de cimento; a sua redução com a adição de MCSs favorece a
nucleação de C-S-H, efeito que se mostrou independente da composição química
da adição mineral, pois estudos com escória e cinza volante apresentaram o
mesmo comportamento do quartzo (BERODIER e SCRIVENER, 2015). Também
foi observado que os MCSs podem aumentar o tempo de início do período de
desaceleração em função da “diluição” do teor de clínquer, o que proporciona um
espaço adicional para o crescimento de C-S-H (JUENGER e SIDDIQUE, 2015).
Os materiais pozolânicos geralmente conferem à argamassa e concreto
maior durabilidade em ambientes agressivos, já que as pozolanas reagem com o
hidróxido de cálcio da hidratação do cimento Portland, gerando silicatos de cálcio
e silicoaluminatos de cálcio hidratados que precipitam nos poros capilares e
reduzem a permeabilidade e a absorção, aumentando a resistência ao ataque de
sulfatos, cloretos e inibem ou reduzem as reações álcali-agregado (SHI et al.,
2015; BUCHER et al., 2015).
Em contrapartida, a reação pozolânica torna os concretos e argamassas
mais vulneráveis à carbonatação atmosférica causada pelo CO2, devido ao
consumo de portlandita, principal reserva alcalina que garante a fixação de CO2. A
carbonatação pode ser minimizada com uma cura adequada, de forma a impedir o
ingresso de CO2, porém este fator isoladamente não é um motivador para perda
da passivação das armaduras, pois a redução no pH que ocorre, em geral, não
atinge o valor crítico de pH, aproximadamente 9,4 (SILVA, 2010).
As adições minerais influenciam a coesão e a viscosidade do concreto,
sobretudo quando os diâmetros médios das adições são inferiores aos do
cimento, em geral, caso da maioria das argilas calcinadas. O consumo de água
para o amassamento de concretos com adições minerais depende da forma, área
específica e da quantidade das adições minerais (CARMO, 2006; SILVA, 2010).
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A distribuição do tamanho de partículas também desempenha um papel
importante na otimização da demanda de água e na trabalhabilidade do concreto.
Se os diâmetros das partículas tendem a ter os valores muito próximos, haverá
um grande volume entre as partículas que deverá ser preenchido pela água, por
outro lado, se há uma adequada proporção entre partículas finas e grossas, o
espaço entre elas será menor e a água necessária igualmente menor (PEREZ et
al., 2015).
Segundo Souza Santos (1975), a demanda de água nas argamassas de
cimento Portland com pozolana é menor quando a pozolana é argila calcinada do
que diatomito ou material vulcânico; mesmo assim, esse teor é sempre maior do
que em argamassas de cimentos sem pozolanas.
Apesar do aumento da demanda de água, as argilas calcinadas quando
adicionadas à argamassa e concreto tendem a melhorar as resistências
mecânicas, resistências à tração e a durabilidade (SILVA, 2010; CASTILLO et al.,
2011; SOUZA e DAL MOLIN, 2005).
Estudos confirmam que a reação pozolânica de alguns materiais é
acelerada a partir dos sete dias e aos 28 dias já é possível observar resistências
superiores a cimentos sem adição mineral (CASTILLO et al., 2011; MEHTA e
MONTEIRO, 2014), porém outros materiais contribuem somente nas idades mais
avançadas de hidratação (28 e 90 dias) (SNELLINGS e SKRIVENER, 2015).
Entretanto, a melhora nas resistências mecânicas ocorre em idades mais
avançadas devido às reações pozolânicas, pois o efeito de “diluição” das
pozolanas tende a reduzir as resistências iniciais e aumentar o tempo de pega
(NETTO, 2006; DAI et al., 2015; JUENGER e SIDDIQUE, 2015).
Um outro ponto importante é o teor de álcalis do cimento, e segundo Antoni
(2013) é um parâmetro crítico para um bom desempenho da argila calcinada,
especialmente nas idades iniciais. Teores de álcalis menores do que 0,7 – 0,8%,
em massa, provocam uma diminuição da contribuição da argila nas resistências,
especialmente no primeiro dia de hidratação.
As reações pozolânicas das adições minerais se iniciam apenas quando
ocorre o aumento do pH da solução de poros devido ao consumo de sulfato e
liberação dos álcalis no meio em decorrência à reações químicas das fases do
clínquer, ocorrendo a partir de um dia ou mais (LOTHENBACH et al., 2011).
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Existem dois efeitos físicos principais da reação química entre as partículas
pozolânicas e a portlandita do cimento: (a) refinamento do tamanho dos poros,
que ocorre devido à formação dos produtos de hidratação secundários,
principalmente silicatos de cálcio hidratados e que preenchem os vazios capilares,
e (b) o refinamento do tamanho do grão, devido à nucleação do Ca(OH)2 em torno
das partículas finas e bem distribuídas da pozolana, que substitui os grandes
cristais de Ca(OH)2 orientados por numerosos cristais pequenos, porém menos
orientados e pouco cristalinos (MEHTA e MONTEIRO, 2014). Segundo
Lothenbach et al. (2011), a hidratação das fases aluminato, que ocorre depois do
pico principal de hidratação dos silicatos, é geralmente mais sensível ao efeito de
nucleação.
O efeito filler que ocorre com a incorporação das adições minerais também
promove o aumento da densidade das misturas dado ao preenchimento dos
vazios através da formação dos pontos de nucleação para os produtos de
hidratação. Estes, por sua vez, permitem reduzir a permeabilidade da zona de
transição, que interfere na movimentação das partículas de água em relação aos
sólidos da mistura do concreto, reduzindo o acúmulo de água na superfície do
agregado (CARMO, 2006; SHUI et al., 2015).
As adições minerais geralmente reduzem a exsudação, dificultando a
ascenção de água até a superfície da argamassa ou do concreto, o que gera um
risco potencial de fissuração em função de retração por secagem, principalmente
quando estas adições são utilizadas em teores mais elevados e em ambientes em
que a taxa de evaporação de água é intensa; sendo assim, faz-se necessário um
maior controle da cura quando se utiliza cimentos com adições minerais (SILVA,
2010).
Uma outra vantagem do cimento pozolânico é o baixo calor de hidratação,
inferior ao cimento Portland comum, o que aumenta a durabilidade do concreto
em relação à fissuração térmica. Segundo Mehta e Monteiro (2014), o calor de
hidratação total produzido pelas reações pozolânicas das adições minerais é
considerado como a metade do calor médio produzido pela hidratação do cimento
Portland puro.
Os materiais pozolânicos normalmente melhoram a trabalhabilidade do
concreto pela redução do tamanho e volume de vazios: quanto mais fina a adição
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mineral, menor é a quantidade necessária para aumentar a coesão e a
trabalhabilidade da mistura no estado fresco. As adições minerais promovem
ganho na coesão e na trabalhabilidade do concreto fresco, mas nem todas
possuem a capacidade de redução de água da cinza volante e da escória, como é
o caso dos materiais com elevada área superficial específica, como a pedra
pomes, cinza de casca de arroz e sílica ativa que aumentam a demanda de água
(MEHTA e MONTEIRO, 2014).
O maior obstáculo para o uso das argilas calcinadas é a elevada demanda
de água para se obter um concreto trabalhável (PARDO et al., 2011; SHUI et al.,
2015) já que a trabalhabilidade da pasta de cimento é influenciada em função da
elevada finura (KRISHNAN et al., 2015). Outro fator que contribui para o aumento
da demanda de água é a aglomeração ou floculação das partículas de MCSs
(JUENGER e SIDDIQUE, 2015).
As argilas calcinadas, quando usadas conjuntamente com calcário, podem
substituir pelo menos 30% do clínquer do cimento Portland, em geral com a
mesma relação água/cimento, sem redução de resistência mecânica e
desempenho. Estudos demonstram que sistemas ternários (cimento-calcáriopozolana), desenvolvem excelente desempenho em idades relativamente iniciais.
Com

a

adição

de

calcário

são

formados

monocarboaluminato

e

hemicarboaluminato, ao invés de monossulfoaluminato, liberando mais sulfato
para formar etringita, o que é interessante em meios com alta concentração de
aluminato. Em sistemas ternários o metacaulim parece reagir mais rapidamente
do que em cimentos sem adição de filler calcário, evidenciando a sinergia
existente, porém o rápido consumo de hidróxido de cálcio pode resultar em rápida
carbonatação,

necessitando

estudos

mais

aprofundados

de

durabilidade

(ANTONI, 2013).

2.6 Reologia
Reologia (logia = estudo e rheos = fluir) é a ciência que estuda a
deformação e o fluxo da matéria, ou seja, a reologia analisa as respostas de um
material provocadas pela aplicação de uma tensão ou deformação. A reologia
quantitativa está relacionada às relações entre tensão, deformação, tempo e a
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influência de alguns fatores, como a temperatura (PILLEGI e PANDOLFELLI,
2003; CASTRO, 2007).
A viscosidade e a tensão de escoamento são as duas grandezas básicas
que definem o comportamento dos fluidos, a primeira é a constante de
proporcionalidade que relaciona a taxa com a tensão de cisalhamento aplicada,
enquanto a segunda indica a tensão mínima para início do escoamento (PILLEGI
e PANDOLFELLI, 2003).
Em sólidos e líquidos perfeitos a relação entre a tensão aplicada e a
deformação resultante é linea; no caso de sólidos elásticos, estes se deformam
proporcionalmente à carga aplicada. Porém grande parte dos materiais de
interesse

tecnológico

apresenta

comportamentos

mais

complexos,

com

características reológicas intermediárias às citadas (COSTA, 2006).
Os fluidos podem ser classificados em fluidos newtonianos e não
newtonianos e a principal diferença está na relação existente entre a tensão de
cisalhamento e a taxa de deformação. Para um fluido newtoniano, a relação é
linear, ao contrário de um fluido não newtoniano (COSTA, 2006; CASTRO, 2007;
SHIROMA, 2012), quando a taxa de cisalhamento não é proporcional à tensão de
cisalhamento aplicada.
Os fluidos não newtonianos podem ser divididos como: fluidos dependentes
do tempo; que são sistemas complexos em que a relação da taxa de deformação
com a tensão aplicada depende do tempo que o fluido for agitado, fluidos
viscoelásticos apresentam tanto característica de sólidos quanto de líquidos e
exibem uma recuperação elástica parcial após a deformação e fluidos não
dependentes do tempo; onde a taxa de deformação em qualquer ponto é somente
função da tensão daquele ponto. A Figura 11 apresenta esquematicamente os
diversos comportamentos reológicos independentes do tempo considerado.
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Figura 11: Comportamento reológico dos fluidos: (1) newtoniano; (2) de Bingham;
(3) pseudoplástico; (4) pseudoplástico com tensão de escoamento; (5) dilatante e
(6) dilatante com tensão de escoamento

Fonte: WATANABE et al., 1989 apud PILLEGI e PANDOLFELLI, 2003

A complexidade relacionada à reologia aumenta ainda mais quando se
trata de suspensões reativas, como o concreto, onde o comportamento do fluido
passa também a ser dependente da cinética de reação do agente de
consolidação, que e o cimento (PILLEGI e PANDOLFELLI, 2003).
Diversos fatores influenciam a trabalhabilidade do concreto, como o tempo
de mistura, as propriedades e características dos cimentos e agregados, a
presença de adições minerais, a presença de aditivos químicos e as proporções
dos materiais da mistura (CASTRO, 2007).
Alguns parâmetros afetam a reologia de argamassas e concretos, o teor de
ar incorporado, morfologia dos agregados, viscosidade da pasta e principalmente
a distribuição granulométrica (COSTA, 2006).
A avaliação da trabalhabilidade de concretos em termos de parâmetros
reológicos, tensão de escoamento e viscosidade plástica, pode estabelecer uma
ferramenta poderosa para o controle da produção do concreto (CASTRO, 2007).
Quando a concentração de sólidos de um concreto é constante, a
incorporação de adições minerais melhora o desempenho do concreto, mas reduz
a trabalhabilidade, essencialmente, porque a adição de finos aumenta a demanda
de água devido ao aumento da área específica dos sólidos da mistura
(FERRARIS et al., 2001). A adição de grandes quantidades de materiais
pozolânicos muito finos, como o metacaulim, por exemplo, reduz drasticamente a
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trabalhabilidade e requer o uso de aditivos superplastificantes para se obter
fluidez aceitável (ANTONI et al, 2015).
Segundo Pillegi e Pandolfelli (2003), a trabalhabilidade de concretos e
argamassas está relacionada com a viscosidade e a tensão de escoamentos dos
materiais, associadas à ação do cimento sobre estas propriedades, desta
maneira, pode-se inferir que a melhor maneira de avaliar o comportamento dos
concretos no estado fluido é a reometria em substituição aos ensaios de fluidez
(PILLEGI e PANDOLFELLI, 2003), como o ensaio de abatimento do tronco de
cone de concreto, também conhecido como slump test.
Os reômetros são equipamentos dedicados à avaliação de propriedades
reológicas de fluidos, suspensões, argamassas e concretos. Determinam
parâmetros como viscosidade e tensão de escoamento através de dois princípios
básicos de funcionamento: aplicação de torque ao fluido ou suspensão e medida
do cisalhamento resultante ou o cisalhamento aplicado é controlado sendo
avaliado o torque necessário para tal.
Os reômetros de precisão atuam em faixas limitadas de torque, sendo
inadequados para medidas de elevados esforços requeridos para o cisalhamento
de materiais como concretos e argamassas, já os reômetros rotacionais além de
se poder determinar o comportamento reológico dos materiais, apresentam
geometria mais adequadas para simular condições de escoamento turbulento, por
isso são mais apropriados para avaliar as formulações durante as etapas de
mistura e transporte (CARDOSO, 2005).

2.7 Aditivos químicos
Atualmente, a aplicação de aditivos químicos ao concreto é tão comum
quanto o uso de agregados. Os aditivos químicos têm sido utilizados em sistemas
cimentícios com o intuito de modificar importantes características e propriedades
no estado fresco e endurecido de argamassas e concretos, como fluidez, retenção
de água, coesão, demanda de água entre outras (SILVA e MONTEIRO, 2006).
Os aditivos químicos variam muito quanto à sua composição química e são
divididos em dois tipos principais. Algumas espécies químicas agem no sistema
cimento-água instantaneamente, influenciando a tensão superficial da água com
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adsorção na superfície das partículas de cimento; outras se dissociam e afetam
as reações químicas de hidratação do cimento, desde os primeiros minutos de
sua adição até várias horas seguidas (MEHTA e MONTEIRO, 2014).
Os aditivos são incorporados ao concreto em doses muito pequenas,
geralmente inferiores a 2% em relação à massa de cimento e são utilizados para
diversas finalidades, como: incorporar ar, aumentar a plasticidade do concreto no
estado fresco, controlar o tempo de pega e aumentar as resistências à
compressão alterando a cinética de hidratação das fases do clínquer.
Os aditivos plastificantes ou superplastificantes, também chamados de
redutores de água, geralmente atuam como dispersantes para as partículas de
cimento, ou seja, separam e espalham as partículas, reduzindo desta forma a
fricção interna e aumentando o abatimento e a trabalhabilidade do concreto, o que
possibilita se atingir uma determinada trabalhabilidade com menor consumo de
água de mistura (ACI, 2013).
A diferença básica entre os aditivos redutores de água plastificantes e
superplastificantes é que os primeiros devem reduzir em 5% a água de
amassamento e os últimos em ao menos 12%, além de atingir alguns limites de
especificação de tempo de pega, resistências a compressão, flexão e retração por
secagem (MEHTA e MONTEIRO, 2014).
Os superplastificantes são capazes de reduzir de três a quatro vezes a
água de amassamento do concreto em relação aos plastificantes, sendo mais
eficazes em dispersar os materiais de grãos muito finos, como o cimento e as
adições minerais (ACI, 2013).
Aditivos superplastificantes são compostos de surfactantes aniônicos de
cadeia longa, de elevada massa molecular (de 20.000 a 30.000) com um grande
número de grupos polares na cadeia principal do hidrocarboneto. Quando
adsorvidos nas partículas do cimento, conferem forte carga negativa, que diminui
consideravelmente a tensão superficial da água e aumenta a fluidez do sistema.
Atualmente os aditivos superplastificantes mais comuns são polimelamina
sulfonato (PMS), poli naftaleno sulfonato (PNS) e os produtos de nova geração à
base de policarboxilatos (PC) (Figura 12) (MEHTA e MONTEIRO, 2014).
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Figura 12: Unidade molecular de diferentes tipos de superplastificantes

Fonte: MEHTA e MONTEIRO, 2014

Os aditivos superplastificantes de nova geração, policarboxilatos, por
exemplo, atuam principalmente inibindo os sítios reativos ao invés de provocarem
a repulsão eletrostática como mecanismo dominante (CASTRO, 2007; MEHTA e
MONTEIRO, 2014).
A composição química e a estrutura molecular dos aditivos influenciam as
propriedades reológicas do concreto (tensão de escoamento, viscosidade,
consistência), enquanto que a composição química do cimento, principalmente o
teor de C3A e os sulfatos solúveis, a superfície específica, a presença de adições
minerais e de outros aditivos químicos afetam o comportamento dos
superplastificantes em pastas, argamassas e concretos (WINNEFELD et al.,
2007).
A

eficiência

dos

superplastificantes,

além

de

estar

relacionada

à

compatibilidade com o cimento, também está relacionada às técnicas de mistura e
transporte, correta dosagem, metodologia de incorporação, condições ambientais
e total compreensão das vantagens que podem ser obtidas com o seu uso
(CASTRO, 2007).
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3 PROGRAMA EXPERIMENTAL
3.1 Detalhamento do programa experimental
Foram selecionadas seis (06) amostras de argila de diferentes regiões do
Brasil de acordo com a disponibilidade. Os materiais foram caracterizados para o
estudo do cimento Portland CP II Z preparado em laboratório, a partir de cimento
Portland tipo CP V ARI. A Tabela 2 apresenta a identificação das amostras de
argila utilizadas no estudo.
Tabela 2: Identificação das amostras de argila
Amostra Identificação
1

Argila R

2

Argila F

3

Argila P

4

Argila V

5

Argila N

6
Argila M*
* Amostra recebida pronta para a aplicação.

3.1.1 Preparo das amostras
As amostras foram destorroadas, secas à temperatura ambiente e moídas
até retido na peneira de 325 (45µm) menor ou igual a 34% (ASTM C618). Após a
moagem, as amostras foram calcinadas em forno mufla a 700ºC durante duas
horas. A temperatura de calcinação foi determinada em função dos resultados da
termogravimetria (ZAMPIERI, 1989 e ANTONI, 2013). A amostra Argila M foi
utilizada tal qual recebida.

3.1.2 Caracterização física, química e mineralógica dos materiais
Os ensaios descritos a seguir foram aplicados para a caracterização
química e mineralógica das argilas e do cimento, cujos dados serão utilizados na
interpretação do comportamento dos materiais estudados.
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Argilas (in natura e calcinadas):
Difratometria

de

raios-X

(DRX),

fluorescência

de

raios-X

(FRX),

termogravimetria (TG/DTG), distribuição do tamanho de partículas por difração a
laser (DTP), área específica (BET), ensaio Chapelle e ensaio R3*.
Nota: * O método será aplicado somente nas argilas calcinadas.

Cimento CP V ARI anidro:
Análise termogravimétrica (TG), difratometria de raios-X (DRX), análise
química por via úmida (AQ) e distribuição do tamanho de partículas por difração a
laser (DTP).

3.1.3 Preparação dos cimentos CP II Z
A partir de um cimento Portland CP V ARI foram feitas as misturas com
cada uma das argilas, utilizando-se um teor fixo de 14% de substituição do
cimento, teor máximo de adição especificado para o cimento CP II Z (NBR
11578:1991). Como referência foi utilizado o cimento CP V ARI. A Tabela 3
apresenta a identificação das amostras de cimento preparadas em laboratório.
Tabela 3: Identificação das amostras de cimento prepadas em laboratório
Identificação dos cimentos

Argilas utilizadas

CP II Z - R

Argila R

CP II Z - F

Argila F

CP II Z - P

Argila P

CP II Z - V

Argila V

CP II Z - N

Argila N

CP II Z - M

Argila M

3.1.4 Avaliação do desempenho dos cimentos CP II Z produzidos
Os seguintes ensaios foram empregados para a avaliação do desempenho
dos cimentos CP II Z produzidos em laboratório: distribuição do tamanho de
partículas por difração a laser (DTP), resistência à compressão (RC), reometria,
miniabatimento do minitronco de cone de Kantro e calorimetria isotérmica (CI).
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3.2 Técnicas analíticas utilizadas
3.2.1 Análise química por via úmida (AQ)
Os ensaios foram aplicados no CP V ARI de acordo com diretrizes das
normas: NBR-NM 11-2:2004; 13:2004; 15:2004; 16:2004; 17:2004; 18:2004 e
19:2004; 20:2009, com a finalidade de caracterizar quimicamente o material. Os
ensaios foram executados no Laboratório de Materiais de Construção Civil do
Centro de Tecnologia de Obras e Infraestrutura do IPT.

3.2.2 Difratometria de raios-X (DRX)
A DRX consiste em submeter uma amostra à radiação de um feixe de
raios-X e analisar o comportamento dessas ondas ao se colidirem com as
estruturas cristalinas da amostra, uma vez que as argilas são polifásicas. Por
meio da lei de Bragg, representada por λ = 2 d senƟ, é possível identificar os
raios difratados pela amostra em ângulos que dependem basicamente da
estrutura cristalina da mesma, que é um hábito repetitivo dos materiais. Sendo:
Ɵ - ângulo medido entre o feixe incidente e determinados planos do cristal;
d - distância entre os planos dos átomos;
n - ordem de difração.
Na interpretação são comparados os valores de “d” com os dados de
referência do catálogo mundial de padrões difratométricos do ICDD (International
Center for Diffraction Data), antigo JCPDS (Joint Comittee of Powder Diffraction
Standards) (GOBBO, 2009).
O equipamento utilizado foi o Panalytical modelo MPD Pro com detector
X'Celerator. As condições utilizadas foram: radiação Cu Kα (45kV/40mA). As
leituras das amostras in natura foram realizadas de 4 a 65° a 2 Φ, e das amostras
calcinadas de 3 a 80° a 2 Φ. Para a identificação dos não argilominerais, foi
utilizado o software Panalytical X’Pert HighScore versão 4.5 e o catálogo de
padrões ICDD PDF-4+ 2015. Os argilominerais foram identificados baseando-se
no método resumido pela USGS (United States Geological Survey).
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A técnica foi utilizada para determinar a composição mineralógica das
argilas e do cimento. No caso das argilas, a técnica foi aplicada antes e após a
calcinação.
Os ensaios das argilas foram executados no laboratório da GCP situado
em Cambridge/EUA e o ensaio do cimento CP V ARI anidro foi executado no
Laboratório de Materiais de Construção Civil do Centro de Tecnologia de Obras e
Infraestrutura do IPT.

3.2.3 Fluorescência de raios-X (FRX)
No procedimento adotado para caracterização por FRX, o material é
fundido formando uma pastilha ou pérola que é então introduzida no equipamento.
A pastilha é irradiada provocando a excitação dos elementos químicos presentes
e que assim emite as suas linhas espectrais características, cuja intensidade das
emissões está relacionada com a concentração de cada elemento químico da
amostra. A partir da composição elementar obtida, os resultados são expressos
em óxidos.
O equipamento utilizado foi o Panalytical Axios, comprimento de onda de
FRX dispersivo. As amostras foram fundidas com uma relação 50/50 em massa
de tetraborato de lítio (Li2B4O7) e metaborato de lítio (LiBO2).
A técnica foi utilizada para a determinação da composição química
elementar das argilas. Os ensaios foram executados no laboratório da GCP
situado em Cambridge/EUA.

3.2.4 Análise termogravimétrica (TG/DTG)
A termogravimetria baseia-se nas transformações que ocorrem durante o
aquecimento da amostra e que são específicas de cada fase do material. A
técnica permite detalhar a perda de massa decorrente de transformações
ocorridas em determinadas temperaturas.
A técnica consiste em aquecer progressivamente uma amostra em uma
termobalança, em atmosfera definida e a uma taxa de aquecimento fixada,
registrando-se continuamente a variação de massa da amostra. O equipamento

50

consiste basicamente num sitema conjugado de forno e uma balança de precisão,
que permite que o material seja pesado continuamente enquanto aquecido.
O equipamento utilizado foi o TA Instrument, modelo SDT 2960
Simultaneous. As condições de operação utilizadas foram: cadinho de alumina
sem tampa, fluxo de nitrogêneo de 60mL/min e taxa de aquecimento de 10°C/min
até aproximadamente 1000°C. A identificação dos com postos químicos foi
realizada com o auxílio computacional do software TA Universal Analysis 2000.
A técnica foi empregada para a identificação da temperatura favorável de
calcinação das argilas para a sua desidroxilação e na caracterização do cimento
CP V ARI anidro.
Os ensaios foram executados no Laboratório de Materiais de Construção
Civil do Centro de Tecnologia de Obras e Infraestrutura do IPT.

3.2.5 Distribuição do tamanho de partículas por difração a laser (DTP)
A DTP fornece o perfil de distribuição e de frequência de diâmetro do
material, permitindo assim inferir o potencial de ocorrência de fenômenos de
superfície. A determinação foi realizada por meio de um granulômetro de difração
a laser por via úmida, em meio álcool etílico absoluto. O equipamento utilizado foi
o Malvern modelo Mastersizer 2000 E.
O ensaio foi utilizado para a verificação da distribuição do tamanho de
partículas das amostras de argilas e dos cimentos produzidos em laboratório,
visto que este parâmetro afeta a extensão da reação pozolânica do material e
impacta na reologia de argamassas e concretos.
Os ensaios foram executados no laboratório da GCP situado em
Sorocaba/SP.

3.2.6 Resistência à compressão (RC)
As argamassas foram preparadas de acordo com a norma EN 196-1
“Methods of Testing Cement” pelo seu procedimento, diferente da norma brasileira
(NBR 7215:1996): corpo-de-prova prismático, adensamento por mesa vibratoria e
temperatura de cura de 20±1 ºC. O método consiste na determinação da
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resistência à compressão de prismas com dimensões de 40mm x 40mm x 40mm.
A argamassa é preparada com uma parte de cimento, três partes de areia padrão
e meia parte de água (a/c 0,50), com um misturador mecânico e é compactada
em molde apropriado com o auxílio de uma mesa vibratória. Nas primeiras 24
horas as amostras são curadas em atmosfera úmida e com temperatura
controlada e, após a desmoldagem, armazenadas sob água saturada de cal até a
idade de rompimento.
Para a avaliação do impacto na demanda de água das amostras em
relação à resistências à compressão, o ensaio foi repetido ajustando-se a água
para um abatimento fixo, adotou-se como referência um abatimento de 105mm.
O ensaio visa avaliar a influência das argilas calcinadas na resistência
mecânica das argamassas preparadas com o cimento CP II Z produzido em
laboratório. Os ensaios foram executados no laboratório da GCP situado em
Sorocaba/SP.

3.2.7 Área específica BET
Existem dois métodos mais utilizados para avaliação da área específica,
sendo eles o BET (Brunauer, Emmett e Teller) e o Blaine. No ensaio Blaine,
baseado no fluxo de ar contínuo, não se considera a área situada nas
reentrâncias e poros das partículas, subestimando a área específica; o BET é
uma técnica mais representativa, porque considera toda a área específica da
partícula, inclusive os poros internos abertos e interconectados (ODLER, 2003;
MEDINA, 2011; MANTELLATO, 2015).
A determinação da área específica pelo BET se dá a partir da adsorção de
gás nitrogênio na amostra sólida em várias pressões conhecidas. A partir do
equilíbrio estabelecido das moléculas do gás que se adsorve na superfície e no
interior dos poros da amostra com o meio gasoso externo, obtém-se a área
específica da amostra por meio do modelo matemático BET. O equipamento
utilizado foi o Micromeritics modelo TriStar II.
A técnica foi aplicada para determinar a área específica das argilas após a
moagem e calcinação. Os ensaios foram executados no laboratório da GCP
situado em Cambridge/EUA.
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3.2.8 Reometria
Os reômetros são equipamentos dedicados à avaliação de propriedades
reológicas de fluidos, suspensões, argamassas e concretos. O reômetro permite a
detecção de perdas de trabalhabilidade do material e o conhecimento de sua
origem (CASTRO, 2007).
Os reômetros são equipamentos precisos, e fornecem mais informações
que os ensaios empíricos convencionais – abatimento do tronco de cone, mesa
de consistência - (CASTRO, 2007); sendo assim, a melhor maneira de avaliar o
comportamento de pastas de cimento, argamassas e concretos no estado fluido é
através da reometria, em substituição aos ensaios de fluidez, como o abatimento
de cone por exemplo (PILLEGI e PANDOLFELLI, 2003).
O equipamento utilizado foi o Anton-Paar modelo MCR302. Os ensaios
foram realizados utilizando-se geometria de placas paralelas de aço inoxidável do
tipo cross hatched, com diâmetro de 25mm (PP25/P2), para garantir o
cisalhamento sem escorregamento durante os testes.
Foi realizada reometria rotacional a partir da programação de stepped flow
test para a determinação dos parâmetros reológicos e do tipo de comportamento
sob solicitação de fluxo. Foram ensaiados dois fluxos, um de aceleração e outro
de desaceleração. A taxa de cisalhamento foi mantida constante por 1s em cada
patamar e a quantificação da tensão de cisalhamento e viscosidade em função da
taxa foi realizada a partir de uma média dos últimos 5 segundos (Figura 13).
Figura 13: Esquema da programação do ensaio stepped-flow

Fonte: Autor

Também foi realizada a reometria oscilatória a partir de uma programação
mista de strain sweep e time sweep (BETIOLI et al., 2007). No primeiro caso, a
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amplitude de deformação foi variada de 10-5 a 10-1, mantendo-se a frequência
constante em 1Hz, enquanto no segundo caso manteve-se a frequência em 1 Hz
e deformação em 10-4. Neste segundo caso o ensaio foi realizado por 30 minutos.
O ciclo strain/time foi repetido por 6 vezes, totalizando quase 3,0 horas de ensaio.
A Figura 14 é uma ilustração da programação utilizada.
Figura 14: Ilustração da programação utilizada no ensaio de reometria oscilatória
com testes mistos de varredura de deformação (strain sweep) e varredura de tempo
(time sweep)

Fonte: BETIOLI et al., 2007

O método foi utilizado para avaliar o impacto da argila calcinada na reologia
do cimento CP II Z. Os ensaios foram executados no laboratório da GCP situado
em Sorocaba/SP.

3.2.9 Miniabatimento do tronco de cone de Kantro
O ensaio de miniabatimento de Kantro foi desenvolvido por Kantro (1980)
apud Bucher (1988) e consiste em determinar o abatimento de pequenas
quantidades de pasta de cimento utilizando o tronco de cone. A Figura 15 e a
Figura 16 apresentam uma ilustração do cone de Kantro e um esquema com as
suas medidas.
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Figura 15: Ilustração do cone de Kantro
feito de aço inox

Figura 16: Esquema do cone de Kantro
com suas medidas

Fonte: Autor

Fonte: Monte, 2003

O método consiste em determinar o diâmetro perpendicular da pasta de
cimento abatida, considerando-a circular. O ensaio pode ser utilizado na avaliação
da influência de aditivos químicos e adições minerais na fluidez da pasta de
cimento (CASTRO, 2007).
Os ensaios foram executados no laboratório da GCP situado em
Sorocaba/SP.

3.2.10 Calorimetria de condução isotérmica (CI)
O calorímetro de condução isotérmica é constituído por um banho com
temperatura constante, contendo pares de sensores de fluxo de calor. Sobre um
dos sensores é inserida uma ampola contendo a amostra em estudo, enquanto
que no outro sensor é posicionada uma ampola de referência, que pode estar
vazia ou contendo material inerte que não gera ou consome calor (água, por
exemplo) nas mesmas condições de ensaio. O calor liberado devido à hidratação
do cimento flui através do sensor até as paredes do dissipador de calor do banho.
O sinal de saída do calorímetro é a diferença de fluxo de calor (energia térmica)
entre a ampola contendo a amostra e a ampola de referência. O resultado desta
técnica permite avaliar os fenômenos que regem a cinética das reações químicas
que ocorrem durante as primeiras 72 horas de hidratação da pasta de cimento
(QUARCIONI, 2008; ALEIXO, 2011).
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Foi utilizado o calorímetro de condução isotérmico marca TA Instruments modelo Thermometric TAM AIR.
A técnica foi aplicada para corroborar o entendimento do comportamento
no estado fresco das pastas de cimento preparadas com as diferentes argilas, em
relação à pasta de cimento referência.
Os ensaios foram executados no laboratório da GCP situado em
Sorocaba/SP.

3.2.11 Ensaio Chapelle
O método Chapelle modificado, normalizado no Brasil (NBR 15895:2010),
permite avaliar o potencial pozolânico de um material finamente moído a partir do
consumo de cal quando 1g de material é colocado em suspensão aquosa com 2g
de óxido de cálcio em condições herméticas, a 90±5ºC por 16±2 horas.
Após este período, adiciona-se 250mL de uma solução de sacarose
(240g/L) e agita-se a solução por 15 minutos. Depois da agitação, é realizada a
filtração da amostra e retirada uma alíquota de 50mL para a determinação da
alcalinidade através da titulação com solução de ácido clorídrico 0,1M.
O resultado é expresso em mg de CaO consumido por grama de material
ou mg de Ca(OH)2 consumido por grama de material.
A técnica foi utilizada para deterrminar a atividade pozolânica de cada
argila in natura e calcinada.
Os ensaios foram executados no Laboratório de Materiais de Construção
Civil do Centro de Tecnologia de Obras e Infraestrutura do IPT.

3.2.12 Ensaio R3
O método consiste em utilizar um calorímetro isotérmico para avaliar a
reatividade pozolânica de argilas calcinadas através do monitoramento da
liberação de calor de um sistema hidróxido de cálcio/argila calcinada. Para
reproduzir a reação envolvida em um sistema cimentício deverão ser adicionados
K2O e SO3, em proporções de 1/12 e 1/18, respectivamente, em relação à massa
de argila calcinada, enquanto o hidróxido de cálcio em relação à argila, deverá ser
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adicionado numa relação 3/1, em massa. O monitoramento do calor liberado é
feito durante seis dias a uma temperatura de 20ºC; para determinação mais
rápida e aproximada pode-se realizar o ensaio a 40ºC monitorado por 24h (AVET
et al., 2015). Foi utilizado o calorímetro de condução isotérmico marca
TA Instruments - modelo Thermometric TAM AIR.
Este ensaio de calorimetria engloba a maior parte dos critérios para um
“ensaio ideal” de avaliação da atividade pozolânica, pois é prático e aplicável a
diferentes tipos de MCSs; é um método rápido de determinação da evolução da
reatividade pozolânica, coerente com o desenvolvimento da resistência à
compressão (SNELLINGS e SCRIVENER, 2015).
A técnica foi utilizada para deterrminar a atividade pozolânica de cada
argila calcinada. Os ensaios foram executados no laboratório da GCP situado em
Sorocaba/SP.
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4 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS
4.1 Argilas
As amostras de argila foram obtidas in natura, com execeção da amostra
Argila M, obtida já calcinada e moída. A Figura 17 abaixo ilustra as regiões do
Brasil de origem de cada argila utilizada no estudo.
Figura 17: Ilustração da origem das amostras de argilas utilizadas no estudo

Fonte: Autor

Para a realização dos ensaios foi necessário preparar as amostras
recebidas in natura: destorroar; secar; moer e calcinar.
As amostras foram destorroadas com martelo de borracha, a fim de facilitar
a sua secagem. Após o detorroamento, as amostras foram dispostas em bandejas
metálicas forradas com plástico e expostas ao sol por algumas horas, para
garantir a secagem por completo das amostras. Após a secagem, as amostras
foram embaladas a vácuo. A Foto 1 abaixo ilustra a secagem de uma amostra de
argila.
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Foto 1: Amostra de argila secando ao sol

Após a secagem, foi realizada a moagem em moinho de bolas utilizando-se
o aditivo químico ajudante de moagem HEA 2 produzido pela GCP Applied
Technologies (Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8 e Foto 9).
Foto 2: Moinho de bolas utilizado na
moagem das amostras

Foto 4: Bolas de aço
utilizadas na moagem

Foto 3: Fechamento do moinho de bolas

Foto 5: Amostra de argila
dentro do moinho

Foto 6: Aditivo químico
utilizado nas moagens
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Foto 7: Abertura do moinho de
bolas

Foto 8: Limpeza das
laterais do moinho

Foto 9: Amostra de
argila após moagem

As amostras foram moídas até um total de material retido máximo de 30%
na peneira nº 325, cujo tempo de moagem variou de acordo com as
características de cada amostra; de tempos em tempos foi realizado o
peneiramento a úmido na peneira nº 325 de uma dada porção do material, com
posterior secagem e pesagem para determinação da finura (Foto 10, Foto 11,
Foto 12 e Foto 13).
Foto 10:
Peneiramento a
úmido

Foto 11: Material
retido recolhido
para secagem

Foto 12: Aspecto
da amostra seca
em estufa

Foto 13: Pesagem
da amostra seca

As amostras moídas foram homogeneizadas, quarteadas e separadas as
frações destinadas a cada ensaio em sacos plásticos distintos (Foto 14, Foto 15 e
Foto 16).
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Foto 14: Quarteamento

Foto 15: Quarteamento

Foto 16: Amostras embaladas

Após a moagem das amostras e definida a temperatura de calcinação por
meio do ensaio de termogravimetria, as amostras foram calcinadas em cápsula de
platina em forno mufla a 700ºC durante duas horas (Foto 17 e Foto 18) e em
seguida resfriadas rapidamente utilizando-se um ventilador (Foto 19).
Foto 17: Forno
mufla

Foto 18: Amostra sendo colocada
dentro da mufla

Foto 19: Amostras
sendo resfriada

A Foto 20 abaixo ilustra a diferença de coloração entre as amostras in
natura e calcinadas a 700ºC. Nota-se que o tratamento térmico promoveu
alteração significativa da coloração original das amostras.
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Foto 20: Amostras in natura e calcinadas

4.2 Cimento CP II Z
Para o preparo das amostras de cimento foi utilizado um CP V ARI e
misturado um teor fixo de 14% de argila por substituição em massa. A
homegeneização das amostras foi realizada em um misturador em Y (Foto 21).
Foto 21: Misturador em Y
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Caracterização física, química e mineralógica
5.1.1 Argilas in natura e calcinadas
As amostras foram caracterizadas in natura e após calcinação, com exceção
da Argila M que se trata de um material comercializado e foi obtido pronto para a
aplicação como material pozolânico, ou seja, um material proveniente de um
processo industrial de moagem e calcinação, enquanto que as demais amostras
foram preparadas em laboratório.
5.1.1.1

Distribuição do tamanho de partículas por difração a laser

A Figura 18 e a Figura 19 apresentam os gráficos sobrepostos de
distribuição do tamanho de partículas das amostras de argilas in natura moídas. É
possível observar pelos gráficos abaixo que há uma aglomeração das amostras e
de maneira mais pronunciada na Argila V.
Figura 18: Curvas de distribuição
discreta da granulometria a laser das
amostras in natura

Figura 19: Curvas de distribuição da
granulometria a laser acumulada das
amostras in natura

A Figura 20 e a Figura 21 apresentam os gráficos sobrepostos de
distribuição do tamanho de partículas das amostras de argilas calcinadas moídas.
Nas amostras calcinadas observou-se o mesmo perfil de aglomeração visto nas
amostras in natura, porém de maneira mais pronunciada, podendo isso ser
justificado pelo aumento da área superficial específica e volume de poros em
função da ativação térmica.
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Figura 20: Curvas de distribuição
discreta da de granulometria a laser das
amostras calcinadas e da Argila M

Figura 21: Curvas de distribuição da
granulometria a laser acumulada das
amostras calcinadas e da Argila M

Da Figura 22 à Figura 31 estão apresentados os gráficos de distribuição do
tamanho de partículas de cada amostra de argila in natura e calcinada (moídas)
sobrepostas.
Figura 22: Curvas de granulometria a
laser da amostra Argila R in natura e
calcinada a 700ºC

Figura 23: Curvas de granulometria a
laser – acumulado da amostra Argila R
in natura e calcinada a 700ºC

Figura 24: Curvas de granulometria a
laser da amostra Argila F in natura e
calcinada a 700ºC

Figura 25: Curvas de granulometria a
laser – acumulado da amostra Argila F
in natura e calcinada a 700ºC
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Figura 26: Curvas de granulometria a
laser da amostra Argila P in natura e
calcinada a 700ºC

Figura 27: Curvas de granulometria a
laser – acumulado da amostra Argila P
in natura e calcinada a 700ºC

Figura 28: Curvas de granulometria a
laser da amostra Argila V in natura e
calcinada a 700ºC

Figura 29: Curvas de granulometria a
laser – acumulado da amostra Argila V
in natura e calcinada a 700ºC

Figura 30: Curvas de granulometria a
laser da amostra Argila N in natura e
calcinada a 700ºC

Figura 31: Curvas de granulometria a
laser – acumulado da amostra Argila N
in natura e calcinada a 700ºC

Nestes gráficos é possível observar melhor a influência da calcinação na
distribuição do tamanho de partículas de cada amostra, ficando evidente a
aglomeração de todas elas e em maior intensidade após a calcinação.
A Figura 32 e a Figura 33 apresentam os gráficos de distribuição do
tamanho de partículas da amostra Argila M tal qual obtida.
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Figura 32: Curva de granulometria a
laser da amostra Argila M tal qual

Figura 33: Curva de granulometria a
laser – acumulado da amostra Argila M
tal qual

A Argila M apresenta a melhor distribuição de partículas, visto que não
apresenta aglomeração, podendo ser explicado pelo fato desta amostra tratar-se
de uma amostra comercializada, provinda de um processo de preparo industrial
adequado para esta finalidade.

5.1.1.2

BET

Os argilominerais possuem elevada área superficial específica devido ao
tamanho reduzido das partículas e a presença de poros, e além disso podem
variar bastante dependendo da estrutura do material, no caso da caulinita por
exemplo, a superfície específica limita-se apenas a superfícies externas enquanto
que a montmorilonita por exemplo também apresenta elevada superfície interna
(GROHMANN, 1972).
Algumas argilas brasileiras, estudadas por Zampieri (1989), apresentaram
área específica supercial entre 65m2/g e 160m2/g. Geralmente a caulinita
apresenta área superficial específica entre 10 e 30 m2/g, a mica hidratada entre
100 e 200 m2/g, a clorita entre 100 e 175m2/g (GROHMANN, 1972).
O ensaio de BET foi realizado nas amostras in natura e calcinadas, a
Tabela 4 apresenta os resultados obtidos de área superficial específica das
amostras in natura e a Tabela 5 os mesmos dados para as amostras calcinadas.
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Tabela 4: Resultados de BET - argilas in natura
Identificação

BET - área
específica
superficial (m2/g)

Argila R
Argila F
Argila P
Argila V
Argila N

28,0
32,5
33,5
18,2
37,6

Todas as argilas estudadas apresentaram área específica superficial entre
18 e 37 m2/g, resultados próximos ao intervalo referente a caulinita confome
citado acima.
Tabela 5: Resultados de BET - argilas calcinadas
Identificação

BET - área
específica
superficial (m2/g)

Argila R

29,4

Argila F

32,5

Argila P

34,3

Argila V

18,8

Argila N

40,4

Argila M

14,9

Após a calcinação, não foi observada grande variação na área específica
superficial das amostras. A Figura 34 apresenta os resultados das amostras in
natura e calcinadas.
Figura 34: Área superficial específica das amostras in natura e calcinadas
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5.1.1.3

Fluorescência de raios-X

O ensaio de FRX foi executado nas seis amostras de argilas utilizadas no
estudo. A Tabela 6 apresenta os resultados da análise química de cada amostra.
Tabela 6: Análise química por fluorescência de raios-X
Determinações, em %

Argila R

Argila F

Argilas P

Argila V

Argila N

Argila M

Óxido de silício (SiO₂₂)

43,82

57,44

52,70

72,18

58,24

56,36

Óxido de alumínio (Al₂₂O₃₃)

35,77

25,87

28,49

15,76

25,49

32,58

Óxido férrico (Fe₂₂O₃₃)

2,98

1,68

3,58

1,93

1,49

2,33

Óxido de cálcio (CaO)

<0.01

<0.01

<0.01

0,33

0,05

<0.01

Óxido de magnésio (MgO)

0,16

0,23

0,25

0,12

0,12

1,18

Anidrido sulfúrico (SO₃₃)

<0.01

<0.01

<0.01

0,09

<0.01

<0.01

Óxido de sódio (Na₂₂O)

0,24

0,07

0,15

0,14

0,11

0,09

Óxido de potássio (K₂₂O)

0,31

0,27

0,41

0,13

0,11

3,29

Óxido de titânio (TiO₂₂)

1,65

1,58

1,56

1,67

1,62

1,44

Óxido de fosfóro (P₂₂O₅₅)

0,05

0,03

0,03

0,03

0,01

0,04

Óxido de manganês (Mn₂₂O₃₃)

<0.01

<0.01

<0.01

0,03

<0.01

<0.01

Óxido de estrôncio (SrO)

0,01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

0,01

Óxido de cromo (Cr₂₂O₃₃)

0,02

0,01

0,01

<0.01

<0.01

0,02

Óxido de zinco (ZnO)

0,01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

Óxido de bário (BaO)

0,01

0,01

<0.01

<0.01

<0.01

0,08

Perda ao fogo (PF)

13,96

12,38

12,32

6,95

11,94

2,33

TOTAL

98,99

99,58

99,51

99,37

99,17

99,74

Eq. alcalino (Na₂₂O + 0.658K₂₂O)

0,44

0,25

0,42

0,22

0,18

2,26

A partir dos teores de metacaulinita calculados pela TG/DTG foi possível
estimar os teores de SiO2 e Al2O3 combinados na metacaulinita (Tabela 7) e
assim inferir pela diferença os teores de Si e Al combinados com outros óxidos.
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Tabela 7: Teores de SiO2 e Al2O3 combinados na metacaulinita calculada pela
TG/DTG
Óxido de silício (SiO₂₂)

Óxido de alumínio (Al₂₂O₃₃)

Identificação

Teor combinado
na metacaulinita
(%)

Teor não
combinado na
metacaulinita (%)

Teor combinado
na metacaulinita
(%)

Teor não
combinado na
metacaulinita (%)

Argila R

29,7

14,1

34,4

1,4

Argila F

21,8

35,6

25,3

0,6

Argila P

22,3

30,4

25,9

2,6

Argila V

11,9

60,3

13,8

2,0

Argila N

19,7

38,5

22,8

2,6

A Argila R apresentou o maior teor de Al2O3 combinado na metacaulinita e
o menor teor de SiO2 combinado com os demais óxidos presentes na amostra,
como o quartzo por exemplo. No entanto, a Argila V apresentou o cenário oposto,
alto teor de SiO2 não combinado na metacaulinita e o menor teor de Al2O3
combinado.

5.1.1.4

Difratometria de raios-X

A Tabela 8 e a Tabela 9 apresentam as fases mineralógicas identificadas
nas amostras in natura e calcinadas, respectivamente. Da Figura 35 à Figura 40
estão apresentados os difratogramas sobrespostos das amostras in natura e
calcinadas.
Os argilominerais identificados nas amostras foram a caulinita, muscovita,
clinocloro e fengita. Também foram identificados os minerais quartzo, gibbsita,
anatásio e rutilo em todas as amostras.
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Tabela 8: Argilas in natura - minerais identificados pela DRX e suas respectivas
fichas
Identificação

Argila R

Argila F

Argilas P

Argila V

Argila N

Ficha ICDDJCPDS

Fases
mineralógicas

Fórmula química

00-046-1045

Quartzo

SiO2

01-084-1286

Anatásio

TiO2

04-016-2838

Rutilo

TiO2

01-089-8104

Hematita

Fe2O3

01-074-1784

Caulinita

2SiO2.Al2O3.H2O

01-073-9857

Muscovita

KAl1,65Fe0,35Mn0,02(Al0,7Si3,3O10)(OH)1,78F0,22

04-016-1401

Gibbsita

Al(OH)3

00-046-1045

Quartzo

SiO2

01-084-1286

Anatásio

TiO2

04-016-2838

Rutilo

TiO2

01-074-1784

Caulinita

2SiO2.Al2O3.H2O

01-073-9857

Muscovita

KAl1,65Fe0,35Mn0,02(Al0,7Si3,3O10)(OH)1,78F0,22

04-016-1401

Gibbsita

Al(OH)3

98-015-6707

Clinocloro

H16Al3,01Fe0,852Mg11,148O36Si4,99

00-046-1045

Quartzo

SiO2

01-084-1286

Anatásio

TiO2

04-016-2838

Rutilo

TiO2

01-089-8104

Hematita

Fe2O3

01-074-1784

Caulinita

2SiO2.Al2O3.H2O

01-073-9857

Muscovita

KAl1,65Fe0,35Mn0,02(Al0,7Si3,3O10)(OH)1,78F0,22

04-016-1401

Gibbsita

Al(OH)3

98-015-6707

Clinocloro

H16Al3,01Fe0,852Mg11,148O36Si4,99

01-085-0796

Quartzo

SiO2

04-014-8515

Anatásio

TiO2

00-021-1276

Rutilo

TiO2

00-058-2028

Caulinita

2SiO2.Al2O3.H2O

04-016-1401

Gibbsita

Al(OH)3

98-016-1622

Gipsita

CaSO4.2H2O

00-046-1045

Quartzo

SiO2

01-084-1286

Anatásio

TiO2

04-016-2838

Rutilo

TiO2

01-074-1784

Caulinita

2SiO2.Al2O3.H2O

98-015-6707

Clinocloro

H16Al3,01Fe0,852Mg11,148O36Si4,99

04-016-1401

Gibbsita

Al(OH)3
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Na Tabela 8 estão evidenciadas em rosa as fases mineralógicas
originalmente presentes nas argilas, que foram desidroxiladas com a calcinação.
Não foram identificadas fases de ferro em todas as amostras, porém de
acordo com a composição química e colocaração alaranjada das amostras,
podemos concluir que há presença de ferro em todas as amostras, porém não foi
possível identificas estas fases contendo ferro pela DRX.
Tabela 9: Argilas calcinadas - minerais identificados pela DRX e suas respectivas
fichas
Identificação

Argila R

Argila F

Argilas P

Argila V

Argila N

Argila M*

Ficha ICDDJCPDS

Fases
mineralógicas

Fórmula química

04-005-4718

Quartzo

SiO2

03-065-5714

Anatásio

TiO2

01-079-6031

Rutilo

TiO2

01-089-8104

Hematita

Fe2O3

00-046-1045

Quartzo

SiO2

01-084-1286

Anatásio

TiO2

04-016-2838

Rutilo

TiO2

00-046-1045

Quartzo

SiO2

01-084-1286

Anatásio

TiO2

04-016-2838

Rutilo

TiO2

01-089-8104

Hematita

Fe2O3

01-085-0796

Quartzo

SiO2

04-014-8515

Anatásio

TiO2

00-021-1276

Rutilo

TiO2

00-037-1496

Anidrita

CaSO4

00-046-1045

Quartzo

SiO2

01-084-1286

Anatásio

TiO2

04-016-2838

Rutilo

TiO2

00-046-1045

Quartzo

SiO2

01-084-1286

Anatásio

TiO2

01-079-6031

Rutilo

TiO2

00-058-2028

Caulinita

2SiO2.Al2O3.H2O

00-058-2034

Muscovita

KAl2(Si,Al)4O10(OH)4

04-013-6129

Fengita

KFe0,26Al2,48Si3,26O10(OH)1,88F0,12

Para a Argila M estão evidenciadas em verde na Tabela 9 as fases
mineralógicas presentes que são suscetíveis de termodecomposição na
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calcinação, portanto a presença dessas fases evidencia que o material é
constituído ao menos por uma fração não calcinada ou in natura.
A presença de anidrita na Argila V calcinada, evidenciada em azul, é
coerente com um material submetido a tratamento térmico, pois a gipsita
permanece estável como anidrita até temperatura próxima a 1350°C, após perder
água de constituição na faixa de temperatura entre 160 e 190°C (CINCOTTO e
JOHN, 2010).
Nos difratogramas abaixo foram destacados os picos referentes aos
argilominerais identificados; caulinita, muscovita, clinocloro e fengita; podendo ter
outros picos sobrepostos, como por exemplo o quartzo.
Figura 35: Difratograma de raios-X da Argila R in natura (em verde) e calcinada (em
vermelho)

Figura 36: Difratograma de raios-X da Argila F in natura (em azul) e calcinada (em
roxo)
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Figura 37: Difratograma de raios-X da Argila P in natura (em verde) e calcinada (em
laranja)

Figura 38: Difratograma de raios-X da Argila V in natura (em vermelho) e calcinada
(em azul)

Figura 39: Difratograma de raios-X da Argila N in natura (em roxo) e calcinada (em
azul)
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Figura 40: Difratograma de raios-X da Argila M tal qual

No difratograma apresentado na Figura 41 é possível comparar os
principais picos de cada amostra, ressaltando a variação observada no pico a 12º
2Ɵ referente à caulinita presente nas amostras. A Figura 42 apresenta um
comparativo entre as amostras do pico principal da caulinita.
Figura 41: Difratograma de raios-X comparativos – amostras in natura

Através do comparativo realizado do pico principal da caulinita, é possível
ordenar as amostras em relação ao teor de caulinita encontrado na amostra in
natura, sendo a Argila R a que apresentou o maior teor de caulinita e a Argila V o
menor teor: Argila R > Argila P > Argila F > Argila N > Argila V (Figura 42).
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Figura 42: Difratograma de raios-X do pico principal da caulinita – amostras
in natura

Em todas as amostras calcinadas o pico da caulinita desapareceu,
confirmando a completa desidroxilação, com exceção da amostra Argila M, ela
apresentou ainda conter um teor de caulinita, que pode ser observado pela
presença do pico principal da caulinita em 12° 2 Ɵ (Figura 43).
Figura 43: Difratograma de raios-X comparativos – amostras calcinadas

A Figura 44 apresenta os difratogramas das amostras calcinadas em que
pode-se observar o expressivo halo de amorfização; resultado formação da
metacaulinita (GOBBO, 2009).
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Figura 44: Difratograma de raios-X comparativos – amostras calcinadas

5.1.1.5

Análise termogravimétrica

A Tabela 10 apresenta as perdas de massa por faixa de temperatura das
amostras in natura, a Tabela 11 das amostras calcinadas e a Tabela 12 da
amostra Agila M tal qual.
Para fixar as faixas de temperatura dos diversos eventos térmicos dos
ensaios executados, foram consideradas a decomposição das espécies químicas
detalhadas na sequência (SOUZA SANTOS, 1975; ZAMPIERI, 1989; SMYKATZKLOSS, 1974; FÖLDVÁRI, 2011).
Amostras in natura:
23-180ºC: perda de água livre;
180-300ºC: desidroxilação da gibbsita;
300-993ºC: desidroxilação da caulinita, muscovita e clinocloro.
Amostras calcinadas:
23-300ºC: perda de água livre;
300-600ºC: desidroxilação da caulinita, muscovita e clinocloro.
920-1000ºC: formação de mulita.
Argila M tal qual:
23-400ºC: perda de água livre;
400-550ºC: desidroxilação da caulinita, muscovita e fengita;
550-920°C: formação das formas calcinadas dos argi lominerais;
920-1000ºC: formação da mulita.
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Tabela 10: Perda de massa em função da temperatura (TG/DTG) – argilas in natura
Perda de massa (%) em função da faixa de
temperatura (°C)
23-180
180-300
300-993

Identificação

Resíduo
(%)

Argila R

1.15

0.64

12.55

85.66

Argila F

1.87

1.43

9.19

87.51

Argila P

1.83

1.58

9.45

87.14

Argila V

1.44

0.81

5.10

92.65

Argila N

2.67

1.87

8.32

87.14

Tabela 11: Perda de massa em função da temperatura (TG/DTG) – argilas
calcinadas
Perda de massa (%) em função da faixa de
temperatura (°C)
23-300
300-600
600-1000

Identificação

Resíduo
(%)

Argila R – calcinada

1.12

0.33

0.41

98.14

Argila F – calcinada

1.03

0.33

0.27

98.37

Argilas P – calcinada

1.30

0.37

0.32

98.01

Argila V – calcinada

0.86

0.21

0.23

98.70

Argila N – calcinada

1.45

0.40

0.26

97.89

Tabela 12: Perda de massa em função da temperatura (TG/DTG) – Argila M tal qual
Perda de massa (%) em função da faixa de
temperatura (°C)
23-400
400-550
550-920
920-993

Identificação
Argila M – tal qual

0.98

0.47

0.91

Resíduo
(%)

0.05

97.59

Da Figura 45 à Figura 55 estão apresentadas as curvas de TG/DTG das
amostras estudadas.
Figura 45: Curva TG/DTG da Argila R
calcinada a 700ºC
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Figura 46: Curva TG/DTG da Argila R
calcinada a 700ºC
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Figura 47: Curva TG/DTG da Argila F in
natura
102

Figura 48: Curva TG/DTG da Argila F
calcinada a 700ºC
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Figura 49: Curva TG/DTG da Argila P in
natura
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Figura 50: Curva TG/DTG da Argila P
calcinada a 700ºC
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Figura 51: Curva TG/DTG da Argila V in
natura
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Figura 52: Curva TG/DTG da Argila V
calcinada a 700ºC
100.6

0.6

102

500

Temperature (°C)

Universal V4.1D TA Instruments

Temperature (°C)

400

0.15

100.4

100.2

100

0.10

0.4
1.44%

Weight (%)

0.2

96
5.10%

99.8

Weight (%)

0.81%

98

Deriv. Weight (%/min)

100

99.6

0.05

0.86%

99.4

99.2
0.00

0.0
0.21%

99.0

94
Residuo a 993°C: 92.65%

0.23%

98.8
Resido a 1000°C: 98.70%.

92
0

100

200

300

400

500

Temperature (°C)

600

700

800

900

-0.2
1000

Universal V4.1D TA Instruments

98.6
0

100

200

300

400

500

Temperature (°C)

600

700

800

900

-0.05
1000

Universal V4.1D TA Instruments

78

Figura 53: Curva TG/DTG da Argila N in
natura

Figura 54: Curva TG/DTG da Argila N
calcinada a 700ºC
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Em todas as amostras estudas foi identificada a presença de caulinita. A
desidroxilação das argilas do grupo caulinitas, apresenta um forte pico
endotérmico entre as temperaturas de 530 e 700ºC e um pico exotérmico entre as
temperaturas de 940 e 1000ºC, pico referente a formação de mulita ou do
espinélio alumínio-silício (Figura 56 e Figura 57) (SMYKATZ-KLOSS, 1974;
FÖLDVÁRI, 2011). A faixa de temperatura pode variar de acordo com a
cristalinidade e pureza das caulinitas.
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Figura 55: Curva TG/DTG da Argila M
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Figura 56: Curvas DTA de algumas
ocorrências de caulinitas

Figura 57: Curvas DTA e DTG da
caulinita

Fonte: SMYKATZ-KLOSS, 1974

Fonte: FÖLDVÁRI, 2011

Para fins comparativos entre as amostras estudadas considerou-se a perda
de massa na faixa de 300 a 993°C como sendo decorre nte totalmente da
desidroxilação da caulinita. Para este cálculo considerou-se a Equação 4 para a
transformação da caulinita em metacaulinita.
2SiO2.Al2O3.2H2O

2SiO2.Al2O3 + 2H2O (Equação 4)

A Tabela 13 apresenta o teor estimado de caulinita e metacaulinita
considerando-se a perda de massa na faixa de 300-993ºC da amostra in natura
menos a perda na mesma faixa da amostra calcinada. Adotou-se esta faixa de
temperatura, pois não foi identificada na TG/DTG perda de massa significativa
após 550°C.
Tabela 13: Teor estimado de caulinita presente nas amostras de argilas
Perda de massa (%) na faixa de 300-993°C
Identificação

Teor de
caulinita (%)

Teor de
metacaulinita
(%)

Argila in natura

Argila calcinada

Argila R

12,55

0,41

87,0

74,9

Argila F

9,19

0,27

63,9

55,0

Argila P

9,45

0,32

65,4

56,3

Argila V

5,1

0,23

34,9

30,0

Argila N

8,32

0,26

57,8

49,7

Argila M

*
* Não foi possível estimar o teor de caulinita da amostra Argila M, pois a mesma foi obtida
já preparada, ou seja, parcialmente desidroxilada.
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Nas amostras Argila R, Argila F e Argila P foi identificada a presença de
muscovita, um argilomineral do grupo das micas. As micas formadas a altas
temperaturas durante o ciclo magmático ou metamórfico apresentam picos
endotérmicos de desidratação e decomposição entre 850 e 920ºC (Figura 58),
porém as micas sedimentares e hidromicas possuem comportamento térmico
completamente diferente, perdendo água adsorvida ao redor de 100ºC, pequenas
quantidades de água interlamelar entre 120 e 300º, desidroxilando entre 500 e
650ºC e sofrendo decomposição entre 850 e 940ºC (Figura 59) (SMYKATZKLOSS, 1974; FÖLDVÁRI, 2011).
Figura 58: Curvas DTA de alguns
minerais do grupo das micas

Figura 59: Curvas termogravimétricas de
uma hidromica

Fonte: SMYKATZ-KLOSS, 1974

Fonte: FÖLDVÁRI, 2011

Uma das razões para esta diferença no comportamento térmico é explicado
devido ao fato de as micas sedimentares e hidromicas apresentam-se
combinadas com outros argilominerais, como a montmorilonita ou a clorita
(SMYKATZ-KLOSS, 1974).
Nas amostras Argila F, Argila P e Argila N foi identificada a presença de
clinocloro, um argilomineral do grupo das cloritas. As cloritas podem apresentar
composição química bastante distinta, variando assim o seu comportamento
térmico. O clinocloro, argilomineral do grupo das cloritras, apresenta picos
endotérmicos em aproximadamente 580ºC e 847ºC, sendo o primeiro pico de
desidratação e o segundo de decomposição (Figura 60) (SMYKATZ-KLOSS,
1974). A temperatura de desidroxilação das cloritas ocorre entre 470-650°C e
variações

na

composição

dos

argilominerais

tendem

a

variar

o

seu

comportamento térmico, como por exemplo, no caso das cloritas sedimentares,
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que apresentam a temperatura de desidroxilação 100-150ºC antes e com um pico
menos pronunciado (Figura 61) (FÖLDVÁRI, 2011).
Figura 60: Curvas DTA de alguns
minerais do grupo das cloritas

Figura 61: Curvas termoanalíticas de um
clorita sedimentar

Fonte: SMYKATZ-KLOSS, 1974

Fonte: FÖLDVÁRI, 2011

A deconvolução de picos não se mostrou eficiente para o cálculo do teor
dos argilominerais em menor quantidade, como a muscovita e o clinocloro, pois os
intervalos de temperatura de desidroxilação destes materiais podem se sobrepor
em função de variações na composição química, pureza e cristalinidade, não
sendo possível afirmar qual pico é o referente a cada um destes dois
argilominerais.

Foi identificada a presença de gibbsita em todas as amostras analisadas,
com exceção da Argila M, que foi obtida parcialmente calcinada. Os minerais
Al(OH)3, gibbsita e bayerita, são raramente diferenciadas pelas curvas DTA
(SMYKATZ-KLOSS, 1974). A gibbsita é um constituinte muito comum em argilas
com elevado teor de alumínio e caulinita (SANTOS, et al., 2005) e apresenta um
pico endotérmico em aproximadamente 340ºC e segundo Földavári (2011), a
desidroxilação da gibbsita ocorre entre 280-340°C ( Figura 62).
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Figura 62: Curvas termogravimétricas da gibbsita

Fonte: FÖLDAVÁRI, 2011

Na amostra Argila V, foi identificada a presença de gipsita, que apresenta a
perda de água em duas etapas; entre 100 e 140ºC se transforma em hemidrato e
entre 140 e 150ºC em anidrita, estes dois picos apresentam-se geralmente
sobrepostos (Figura 63) (LOTHENBACH et al., 2016).

Figura 63: Curva de desidratação da gipsita

Fonte: FÖLDVÁRI, 2011

5.1.1.6

Chapelle

O ensaio Chapelle foi executado nas seis amostras de argilas utilizadas no
estudo antes e após a calcinação. A Tabela 14 apresenta os resultados
encontrados e a Figura 64 apresenta a atividade pozolânica das amostras em
ordem crescente (da esquerda para direita).
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Tabela 14: Resultados da determinação da atividade pozolânica pelo método
Chapelle
Identificação

Atividade pozolânica (mg Ca(OH)2 / g amostra)
Argilas In natura

Argilas calcinadas

Argila R

722

1197

Argila F

489

942

Argila P

541

976

Argila V

402

551

Argila N

673

910

Argila M

-

872

Figura 64: Atividade pozolânica das argilas calcinadas em ordem crescrente de
consumo de cal

Todas

as

amostras

apresentaram

elevada

atividade

pozolânica,

destacando-se a Argilas R, amostra que apresentou o maior teor de metacaulinita
e a Argila V apresentou a menor atividade pozolânica, também coerente com os
resultados de metacaulinita calculados, pois esta amostra é a que apresenta o
menor teor.

A Figura 65 apresenta um comparativo entres os resultados de consumo de
cal pelo ensaio Chapelle e o teor de caulinita e metacaulinita calculados através
dos resultados de TG/DTG. É possível observar que existe uma tendência de
atividade pozolânica crescente em função do teor de caulinita e logo
metacaulinita, visto que pela TG/DTG e DRX confirmou-se a desidroxilação quase
total das amostras.
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Figura 65: Correlação dos consumos de cal com os teores de caulinita e
metacaulinita calculado pela TG/DTG

Ensaio R3

5.1.1.7

O ensaio R3 foi realizado nas seis amostras de argilas e também numa
amostra de quartzo finamente moído com objetivo de verificar o grau de reação
química com o hidróxido de sódio. O quartzo é uma fase tipicamente inerte,
identificada nas argilas do estudo.
O calor acumulado normalizado por grama de sólidos está apresentado na
Figura 66.

Figura 66: Calor acumulado das misturas de portlandita/argila calcinada a
20ºC
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Os resultados de R3 apontaram uma correlação somente com os teores
extremos de metacaulinita presentes nas amostras, enquanto que para as
amostras intermediárias não mostrou uma tendência (Figura 67). A amostra Argila
R que possui o maior teor de metacaulinita também apresentou a maior liberação
de calor em 6 dias e a amostra Argila V que possui o menor teor de metacaulinita
apresentou a menor liberação de calor.
Figura 67: Correlação dos resultados do ensaio de R3 com os teores de caulinita e
metacaulinita calculado pela TG/DTG

Entretando os resultados não apresentaram uma tendência linear para
todas as amostras, apresentando R2 baixo quando corrrelacionados os resultados
de calor acumulado com os resultados de resistência à compressão (Figura 68).
Segundo Avet et al. (2016), este método apresenta resultados com uma
correlação linear com a resistência à compressão a 1, 3, 7, 28 e 90 dias, porém
neste estudo não foi possível observar tal correlação com todas as amostras
avaliadas.
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Figura 68: Correlação entre a resistência à compressão em argamassa com o calor
acumulado de 6 dias a 20ºC das misturas portlandita/argila calcinada

Retirando-se os resultados das amostras Argila F e Argila M, o R2
aproxima-se de 1, confirmando uma tendência para as resistência à compressão
aos 7 e 28 dias com o calor acumulado. Estas duas amostras apresentaram
resultados de resistência à compressão elevados, da mesma ordem de grandeza
da Argila R, porém o calor acumulado em 6 dias foi inferior ao da Argila R,
portanto apresentaram resultados fora da curva. Ao retirar estes dois resultados
podemos obter linearidade nos resultados (Figura 69), porém faz-se necessário
repetir o ensaio para confirmar os resultados encontrados.
Figura 69: Correlação entre a resistência a compressão em argamassa com o calor
acumulado de 6 dias a 20ºC das misturas portlandita/argila calcinada
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5.2 Avaliação dos cimentos CP II Z produzidos
5.2.1 Cimento anidro
5.2.1.1

Distribuição granulométrica por difração a laser

A Figura 70 e a a Figura 71 apresentam as curvas de distribuição do
tamanho de partículas por difração a laser dos cimentos CP II Z preparados e do
CP V ARI referência.
Figura 70: Curvas de distribuição discreta da granulometria a laser dos cimentos

Figura 71: Curvas de distribuição da granulometria a laser acumulada dos
cimentos
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Os cimentos apresentam perfis granulométricos semelhantes (Figura 70),
portanto não houve influência da distribuição granulométrica nos resultados de
desempenho dos cimentos CP II Z.
A Tabela 15 apresenta alguns dados das frações granulométricas das
amostras de cimento.
Tabela 15: Resultados de tamanho de partículas por granulometria a laser
Tamanho
de
partícula
(µm)

Identificação
CP V ARI

CP II Z - R

CP II Z - F

CP II Z - P

CP II Z - V

CP II Z - N

CP II Z - M

≤ 11

50,3

46,5

47,5

47,3

46,9

46,5

46,9

≤ 49

96,1

93,7

93,8

93,4

93,3

92,8

94,8

≤ 81

99,6

99,1

98,6

98,6

98,9

98,5

99,6

≤ 96

99,8

99,8

99,2

99,2

99,6

99,3

100,0

≥ 113

0,2

0,3

0,8

0,8

0,4

0,7

˂0,1

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Todos os cimentos apresentaram no mínimo 90% das partículas menores
ou iguais do que 45µm, estando as amostras dentro do ideal de granulometria,
pois as partículas de cimento maiores do que 45µm tendem a se hidratar
lentamente (MEHTA e MONTEIRO, 2014). No seu conjunto, todos os cimentos
apresentaram no mínimo 95% das partículas passantes na peneira n°. 200
(75µm), portanto, atendem a especificação da NBR 11.578:1991 para CP II Z 32
que prescreve resíduo na peneira 75µm ≤12% e da NBR 5733:1991 que fixa o
resíduo na peneira 75µm ≤6% para o CP V ARI utilizado como referência.

5.2.2 Estado fresco
5.2.2.1

Reometria

Para o preparo das pastas de cimento para os ensaios de reometria,
adotou-se um a/c de 0,45 e utilizou-se um misturador automático. O tempo de
mistura adotado foi de três minutos; os dois primeiros a uma velocidade de
1200rpm e o último minuto a uma velocidade de 2000rpm. No ensaio de reometria
oscilatória, a temperatura foi mantida a 23°C const ante.
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Reometria rotacional
Os resultados obtidos a partir de reometria rotacional são normalmente
apresentados na forma de gráficos de tensão de cisalhamento versus taxa de
cisalhamento, mas para avaliação dos cimentos CP II Z utilizou-se os resultados
de viscosidade aparente, tensão de escoamento e área de histerese. A tensão de
escoamento foi quantificada como o valor da tensão de cisalhamento na menor
taxa utilizada no ensaio.
Como os testes são realizados em duas etapas (aceleração e
desaceleração) utilizou-se o resultado obtido na desaceleração, pois desta forma
foi possível garantir que o material já havia passado pela condição de maior
cisalhamento imposta e à tendência natural de reaglomeração.
A viscosidade aparente foi estimada na máxima taxa de cisalhamento,
enquanto que a área de histerese equivale a área inscrita entre as curvas de
aceleração e desaceleração no gráfico de tensão versus taxa de cisalhamento.
Uma suspensão bem dispersa deve apresentar baixa tensão de
escoamento, baixa viscosidade aparente e área de histerese próxima de zero.
Áreas de histerese positivas (perfil de tixotropia) indicam que o material que foi
desaglomerado

durante a etapa de aceleração (aumento da taxa

de

cisalhamento) apresentou reaglomeração mais lenta durante a desaceleração. No
caso de áreas de histerese negativas, a velocidade de reaglomeração é mais
acentuada do que a desaglomeração das partículas, e é observado o perfil de
reopexia.
Neste estudo foram realizados dois ciclos, para eliminar qualquer
interferência do processo de mistura das pastas de cimento e considerou-se
apenas o segundo ciclo para efeitos comparativos entre os resultados obtidos
(Figura 72).
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Figura 72: Alterações na viscosidade aparente (acima), tensão de escoamento (meio)
e área de histerese (abaixo) em função da variação do tipo de argila na pasta de
cimento (ciclo 1 do lado esquerdo e ciclo 2 do lado direito)

Em todos os casos foi observado perfil de tixotropia positiva (área de
histerese positiva), além disso não foram obtidos os mesmos valores para os
parâmetros reológicos (mesma consistência) para todas as pastas de cimento. É
possível verificar que tanto os valores de viscosidade como tensão de
escoamento não variam muito do ciclo 1 para o ciclo 2, mas os valores de área de
histerese apresentaram diferenças mais acentuadas, o que significa que as
pastas de cimento estudadas tendem a ser mais difíceis de serem misturadas ou
aglomeram mais facilmente.
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Com base nos resultados de viscosidade, tensão de escoamento e área de
histerese podemos concluir que a amostra CP II Z - M apresenta os maiores
valores quando comparados com as demais amostras, isso significa que essa
amostra apresentou maior demanda de água quando aplicada como material
pozolânico, posteriormente a amostra que apresentou maiores valores foi a CP II
Z - R, enquanto que as demais amostras apresentaram-se similares. Cabe
ressaltar que estes efeitos foram observados nos cimentos com 14% de cada
argila utilizada neste estudo, para outros teores de adições o comportamento
reológico deverá ser reavaliado.
Para avaliar as características de cada amostra ao longo do tempo e
complementar tais estudos reológicos, foram realizados os estudos em reometria
oscilatória.

Reometria oscilatória
O ensaio de reometria oscilatória permite avaliar as propriedades
viscoelásticas e a cinética com que o material se consolida. Este método
considera os fenômenos químicos de dissolução e precipitação, e físicos de
coagulação e floculação (ROMANO, 2013).
Os ensaios realizados foram de varredura de deformação, a frequência foi
mantida constante e a deformação foi alterada. O objetivo foi avaliar a máxima
deformação sofrida pela pasta de cimento.
Na Figura 73 é apresentado o acompanhamento da alteração na rigidez da
microestrutura (G’) das pastas de cimento a partir de reometria oscilatória ao
longo do tempo.
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Figura 73: Acompanhamento da estabilidade dos aditivos ao longo do tempo a
partir da reometria oscilatória

A partir dos resultados de reometria oscilatória, podemos avaliar a cinética
de aglomeração das pastas quantificadas como G’; e, com estes resultados foi
possível verificar que todas as amostras de cimento CP II Z apresentam um
ganho de consistência maior do que a referência CP V ARI, ou seja, as amostras
contendo argila apresentam tendência natural de aglomerar, com exceção do CP
II Z – V, que apresentou perfil reológico similar ao cimento CP V ARI. O CP II Z –
V é o cimento que contem a argila com o menor teor de metacaulinita e maior teor
de quartzo, o que contribui para a menor tendência da amostra em reaglomerar,
este resultado corrobora com o resultado de calorimetria, em que o calor
acumulado desta amostra no período de 3h foi o único inferior ao cimento CP V
ARI.
Nos primeiros 30 minutos observou-se que o CP II Z – M apresentou perfil
reológico distinto das demais, apresentando a maior tendência em aglomerar,
porém com o passar do tempo equiparou-se com o CP II Z – N.
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5.2.2.2

Miniabatimento do tronco de cone de Kantro

Para a realização do ensaio, foi preparada uma pasta de cimento de
aproximadamente 150g com a/c de 0,4 e utilizou-se o aditivo superplastificante
base policarboxilato ADVA Cast 525, produzido pela GCP Applied Technologies, a
uma dose fixa de 0,3% em relação à massa de cimento para todas as amostras.
Posteriormente, foram adicionados cerca de 100 g da pasta no cone de Kantro e
após a sua retirada feita a medição do espalhamento sobre uma base metálica
úmida com um paquímetro.
O método de Kantro foi executado nas seis amostras de cimento CP II Z e
no CP V ARI utilizado como referência. A Tabela 16 apresenta os resultados de
espalhamento obtidos.
Tabela 16: Resultados do miniabatimento do minitronco de cone de Kantro
Identificação

Espalhamento (mm)

CP V ARI

129

CP II Z – R

77

CP II Z – F

79

CP II Z – P

84

CP II Z – V

95

CP II Z – N

78

CP II Z – M

58

Da Foto 22 à Foto 28 estão ilustrados os resultados obtidos pelo método de
Kantro, destacando-se a diferença de fluidez encontrada entre as amostras.
Foto 22: CP V ARI

Foto 23: CP II Z - R

Foto 24: CP II Z - F
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Foto 25: CP II Z - P

Foto 26: CP II Z - V

Foto 27: CP II Z - N

Foto 28: CP II Z - M

Os resultados demonstraram uma variação significativa no espalhamento
das amostras, em todos os casos foram menores do que o da pasta de referência
feita com o cimento CP V ARI. O cimento CP II Z – M apresentou o menor
espalhamento de todos, aproximadamente 55% menor em relação à referência e
a Argila V apresentou o maior espalhamento depois da referência.
O método de Kantro possibilita uma avaliação monoponto, ou seja, permite
a avaliação de um parâmetro reológico, a fluidez, de cimentos distintos quando
transformados em pasta, podendo-se desta forma observar para um mesmo a/c,
áreas de espalhamento distintas, desta forma o cimento com maior área de
espalhamento com uma determinada quantidade de água fixada é o ligante que
deve apresentar a menor demanda de água para atender uma determinada
consistência (BUCHER, 1988). Como o ensaio foi realizado com a mesma relação
água/materiais sólidos, o espalhamento foi afetado pela absorção de água
característica de cada material.
O CP II Z - M apresentou comportamento diferenciado em relação ao
demais

cimentos

confeccionados

em

laboratório,

apesar

do

seu

perfil

granulométrico ser semelhante dos demais e a área superficial específica da
argila utilizada para o seu preparo ser a de menor valor.
Os resultados indicaram uma correlação entre o teor de metacaulnita e o
espalhamento (Figura 74), sendo que quanto maior o teor do argilomineral maior a
tendência da pasta em demandar mais água, o efeito foi mais pronunciado nos
casos extremos, já entre as amostras CP II Z – N, CP II Z – F e CP II Z –P os
resultados foram muito similares. O CP II Z – M não foi analisado, pois não foi
possível obeter o teor estimado de metacaulinita presente na amostra.
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Figura 74: Espalhamento das pastas de cimento versus o teor de
metacaulinita

Apesar de ser um ensaio que avalia somente um parâmetro, possibilita
uma rápida comparação entre a fluidez de diferentes pastas de cimento,
apresentando resultados indiretos da viscosidade das misturas e podendo muitas
vezes ser comparado com ensaios mais precisos (MONTE e FIGUEIREDO,
2008), como os ensaios executados em um reômetro, que avalia diversos
parâmetros reológicos simultâneamente. Uma das desvantagens do ensaio de
Kantro é a limitação para pastas que não apresentam alta fluidez (GOMES, 2002
apud CASTRO, 2007).
O ensaios de reometria rotacional confirmaram os resultados encontrados
pelo método de Kantro com relação à fluidez, quanto maior a viscosidade menor o
espalhamento observado.

5.2.2.3

Análise química

Para a análise dos resultados de desempenho obtidos com os cimentos CP
II Z, foi considerada a análise química indicada na Tabela 17.
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Tabela 17: Análise química dos cimento CP II Z preparados em laboratório
Determinações, em %

CP II Z - R

CP II Z - F

CP II Z - P

CP II Z - V

CP II Z - N

CP II Z - M

Perda ao fogo (PF)

4,82

4,60

4,59

3,84

4,54

3,19

Óxido de silício (SiO2)

22,42

24,33

23,66

26,39

24,44

24,18

Óxido de cálcio (CaO)

45,39

45,39

45,39

45,43

45,39

45,39

Óxido de magnésio (MgO)

2,04

2,05

2,05

2,03

2,03

2,18

Óxido férrico (Fe2O3)

2,41

2,23

2,49

2,26

2,20

2,32

Óxido de alumínio (Al2O3)

8,65

7,26

7,63

5,85

7,21

8,20

Anidrido sulfúrico (SO3)

2,37

2,37

2,37

2,38

2,37

2,37

Óxido de sódio (Na2O)

0,19

0,16

0,17

0,17

0,17

0,16

Óxido de potássio (K2O)

0,67

0,67

0,69

0,65

0,65

1,09

Eq. alcalino (Na₂₂O + 0.658K₂₂O)

0,63

0,60

0,63

0,60

0,59

0,88

A Tabela 18 apresenta os teores de metacaulinita presente em cada
cimento CP II Z, com exceção do CP II Z – M.
Tabela 18: Teor de metacaulinita no CP II Z – calculado pela TG/DTG
Identificação

Teor de
metacaulinita (%)

CP II Z - R

10,5

CP II Z - F

7,7

CP II Z - P

7,9

CP II Z - V

4,2

CP II Z - N

7,0

CP II Z - M

*
* Não foi possível estimar o teor de metacaulinita deste cimento, pois a Argila M foi obtida
já preparada.

5.2.2.4

Calorimetria isotérmica

O ensaio foi realizado em pastas de cimento com relação a/c 0,5,
preparadas com auxílio de um agitador mecânico e tempo de mistura de um
minuto com agitação a uma valocidade de 1000rpm.
As pastas foram preparadas com aproximadamente 100g de cimento,
empregando-se cerca de 15g a 20g das mesmas para o ensaio.
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O ensaio foi realizado com o intuito de avaliar a influência de diferentes
argilas na cinética de hidratação do cimento Portland. O ensaio de calorimetria
pode ser dividido em cinco períodos como descrito na Figura 75 (QUARCIONI e
CINCOTTO, 2008).
Figura 75: Taxa de evolução de calor de hidratação do cimento Portland

Fonte: Zampieri, 1989

O estágio I, período denominado de pré-indução, é característico pelo
aumento rápido da liberação de calor gerado pela dissolução do C3S, C3A, sulfato
de cálcio e sulfatos alcalinos. Este período dura pouco minutos e é onde ocorre a
liberação dos íons K+, Na+, SO42- e Ca2+ no meio (BULLARD et al., 2011; MACIEL
et al., 2015).
No estágio II, conhecido como período de indução ou dormência, há uma
diminuição do calor liberado pela reação. A explicação mais aceitável na literatura
é que o início da precipitação do C-S-H forma uma camada em torno das
partículas de cimento anidras dificultando o prosseguimento da hidratação.
Durante este período ocorre a saturação do meio pelos íons citados no estágio I
mais a liberação dos íons OH- e silicatos para a solução (BULLARD et al., 2011;
MACIEL et al., 2015).
No estágio III, chamado de período de aceleração, iniciam-se as reações
de maneira mais aceleradas, é o período no qual ocorre o pico máximo de
liberação de calor. Este período carcateriza-se pela precipitação de portlandita e
C-S-H (BULLARD et al., 2011; MACIEL et al., 2015).
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No estágio IV, ocorre o período de desaceleração da reação, é o período
no qual ocorre a redução na taxa de solubilização dos anidros, reduzindo
gradualmente a taxa de liberação de calor. Isso ocorre devido a precipitação de
hidrados na superfície dos grãos anidros de cimento dificultando a sua
solubilização, passando a predominar o mecanismo de hidratação por difusão
iônica (QUARCIONI, 2008; BULLARD, 2011; ALEIXO, 2011). Porém, segundo
Bullard et al. (2011), a desaceleração da reação também ocorre devido à
diminuição do espaço para o crescimento dos cristais e da água disponível para
as reações químicas. Neste período também ocorre a formação de um pico
secundário, em várias bibliografias indicado como o pico proveniente da
transformação

da

etringita

em

monossulfoaluminato

(ZAMPIERI,

1989;

QUARCIONI, 2008). Porém, estudos mais recentes indicam que este pico é
proveniente da hidratação de aluminatos, logo após o esgotamento de sulfatos,
sendo a a transformação da etringita em monossulfoaluminato entre 30h e 36h,
em um evento mais discreto (MINARD, 2007; CHEUNG et al., 2011). A Figura 76,
ilustra a transformação da etringita em monosulfoaluminato durante a hidratação
de um cimento Portland CP II E.
Figura 76: Curva de fluxo de calor de um cimento CP II E

Fonte: Aleixo, 2011

No estágio V, ocorre o período de reação lenta; devido à diminuição na
concentração de SO4-2 na solução, a etringita já formada reage com as fases
aluminato formando monossulfoaluminato de cálcio. As reações de hidratação
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prosseguem de maneira mais lenta através do mecanismo chamado de topo
químico (TAYLOR, 1990; QUARCIONI, 2008).
A Figura 77 e Figura 78 e Figura 79 apresentam a curva de fluxo de calor
em 72h, a curva de calor acumulado em 72h e a curva de fluxo de calor em 24h
das pastas de cimento, normalizadas em função da massa de cimento para que
seja eliminado o efeito de diluição ao se adicionar as argilas em substituição à
massa de cimento.
Figura 77: Curva de fluxo de calor - amostras de CP II Z preparadas – 72h

Figura 78: Curva de calor acumulado - amostras de CP II Z preparadas – 72h
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Todos os cimentos CP II Z apresentaram uma aceleração da reação e
apresentaram o pico de hidratação dos aluminatos intensificado se comparados
ao cimento CP V ARI (Figura 79). A aceleração da reação ocorre devido ao efeito
filer (SILVA, 2010), enquanto que a intensificação do pico de hidratação dos
aluminatos é devido à maior incorporação no sitema de alumínio proveniente das
argilas.
Figura 79: Curva de fluxo de calor - amostras de CP II Z preparadas – 24h

A Figura 80, Figura 81 e Figura 82 apresentam a curva de fluxo de calor em
72h, a curva de calor acumulado em 72h e curva de calor acumulado em 3h das
pastas de cimento, normalizadas em função da massa de sólidos, estes
resultados foram relacionados com os ensaios de reometria.
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Figura 80: Curva de fluxo de calor - amostras de CP II Z preparadas – 72h

Figura 81: Curva de calor acumulado - amostras de CP II Z preparadas – 72h

O CP II Z – V foi o único cimento que apresentou o calor acumulado total
em três horas inferior à curva do CP V ARI, ou seja, houve menor liberação de
calor de reação durante este período de tempo, este comportamento também foi
verificado no ensaio de reometria oscilatória, no qual o cimento CP II Z – V
apresentou menor ganho de consistência em relação ao CP V ARI em três horas,
isso deve-se ao fato de que o CP II Z – V é o cimento com o menor teor de
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metacaulinita e mesmo possuindo teor elevado de quartzo o efeito filer não foi
dominante.
As demais amostras de argilas contidas no CP II Z, além de atuarem com o
efeito filer atuam com maior intensidade do que o CP II Z – V na reação de
hidratação, liberando quantidade superior de calor em relação ao CP V ARI
utilizado como referência.
Figura 82: Curva de calor acumulado - amostras de CP II Z preparadas – 3h

5.2.3 Estado endurecido
5.2.3.1

Resistencia à compressão com água fixa

Para o ensaio de resistência à compressão com água fixa, adotou-se um
a/c de 0,5, de acordo com a EN 196-1, e rompimento dos prismas realizados a 1,
7 e 28 dias de cura. A Tabela 19 apresenta os resultados de ar incorporado e
resistência à compressão.
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Tabela 19: Resultados de ar incorporado e resistência a compressão dos cimentos
preparados
Identificação

a/c

Ar
incorporado
(%)

Resistência a compressão
1 dia

7 dias

28 dias

MPa

∆

MPa

∆

MPa

∆

CP V ARI

3,2

15,9

---

44,8

---

54,5

---

CP II Z – R

3,4

13,3

-2,6

49,5

4,7

59,5

5,0

CP II Z – F

3,2

14,3

-1,6

48,4

3,6

58,8

4,3

3,8

12,4

-3,5

44,2

-0,6

55,0

0,5

CP II Z – V

2,9

12,6

-3,3

43,0

-1,8

50,9

-3,6

CP II Z – N

3,3

13,3

-2,6

47,1

2,3

56,4

1,9

CP II Z – M

3,2

14,8

-1,1

49,4

4,6

59,0

4,5

CP II Z – P

0,50

Os resultados de resistências a 1 dia das amostras de CP II Z,
apresentaram redução em relação ao cimento CP V ARI, resultados já esperado
devido ao efeito de diluição do clínquer com a adição dos 14% de argila em cada
amostra. A partir dos 7 dias houve um aumento das resistência em função da
referência, isso é atribuido às reações pozolânicas, que tendem a se iniciar a
partir dos 7 dias (CASTILLO et al., 2011; MEHTA e MONTEIRO, 2014).
As amostras de cimento CP II Z – P e CP II Z – V apresentaram valores
inferiores à referência aos 7 dias, no caso do CP II Z – V isso é atribuido ao fato
de este ser o cimento com o menor teor de metacaulnita.
Os resultados aos 28 dias, apresentaram correlação com o teor de
metacaulinita (Figura 83), com exceção da amostra CP II Z – P, que apresentou o
teor de metacaulinita maior do que as amostras CP II Z – N e CP II Z – F e
resistência à compressão inferior. O CP II Z – P apresentou distribuição
granulométrica similar aos demais cimentos e a área superficial específica da
Argila P similar a da Argila F. A atividade pozolânica da Argila P também mostrouse similar a das Argila F e Argila N, portanto para o melhor entendimento desse
comporatmento faz-se necessário o estudo aprofundado da cristalinidade e da
fase vítria das argilas estudadas.
Os teores de ar incorporado não tiveram variação significativa.
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Figura 83: Resistências à compressão em 28 dias (a/c fixado) versus teor de
metacaulinita

5.2.3.2

Resistencia à compressão com ajuste de água

Para o ensaio de resistência a compressão com ajuste de água utilizou-se
o mesmo procedimento descrito pela EN 196-1, porém com abatimento fixado em
105mm, sendo para isso necessário ajustar a água de cada argamassa. Para a
realização deste ensaio utilizou-se o aditivo superplastificante base policarboxilato
ADVA Cast 525 a uma dose fixa de 0,3% em relação à massa de cimento para
todas as amostras e os rompimentos dos prismas foram realizados depois de 1, 7
e 28 dias de cura. A Tabela 20 apresenta os resultados obtidos.
Tabela 20: Resultados de ar incorporado e resistência a compressão dos cimentos
preparados
Resistência a compressão
Ar
Identificação

a/c

incorporado
(%)

1 dia

7 dias

28 dias

MPa

∆

MPa

∆

MPa

∆

CP V ARI

0,38

2,1

39,1

---

71,1

---

82,8

---

CP II Z – R

0,49

2,4

16,5

-22,6

54,7

-16,4

67,4

-15,4

CP II Z – F

0,48

2,3

17,5

-21,6

53,5

-17,6

67,1

-15,7

CP II Z – P

0,48

2,2

16,9

-22,2

51,3

-19,8

64,4

-18,4

CP II Z – V

0,44

2,3

22,0

-17,1

59,2

-11,9

70,8

-12,0

CP II Z – N

0,48

2,2

17,8

-21,3

53,2

-17,9

64,1

-18,7

CP II Z – M

0,52

2,0

15,0

-24,1

48,2

-22,9

59,2

-23,6
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Os resultados em 28 dias dos cimentos moldados com ajuste de água não
apresentaram correlação com o teor de metacaulinita (Figura 84).
Figura 84: Resistências à compressão em 28 dias (a/c ajustado) versus teor de
metacaulinita

Segundo Avet et al. (2016), o teor de caulinita calcinada é o parâmetro que
determina de maneira dominante os resultados de resistência à compressão; nos
resultados deste estudo, quando avaliamos os dados de resistência à compressão
com o teor de água fixada, o R2 é de aproximadamente 0,8, indicando uma boa
correlação (Figura 83), porém quando avaliamos os resultados em que a demanda
de água foi levada em consideração para o ajuste de água necessária para a
moldagem esta correlação desaparece, apresentando um R2 menor que 0,1
(Figura 84).
O fator dominante nos resultados de resistência à compressão com o teor
de água ajustada foi a demanda de água de cada amostra de cimento, o consumo
de água de amassamento com adições minerais depende da forma, área
específica e do teor de adições minerais (CARMO, 2006; SILVA, 2010). Neste
estudo, conforme o aumento do a/c as resistências à compressão foram
diminuindo (Figura 85).
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Figura 85: Resistências à compressão versus a/c

Todos os cimentos CP II Z apresentaram resistências à compressão
inferiores ao cimento CP V ARI referência em todas as idades (a/c ajustado),
sendo o fator diluição e demanda de água dominates em relação à atividade
pozolânica no impacto das resistências à compressão com a água de
amassamento ajustada. Este cenário é o que melhor se assemelha à aplicação do
cimento no concreto, visto que o consumo de água é ajustado para um
determinado abatimento e desta forma, se a demanda de água não for otimizada,
haverá impactos negativos nas resistências à compressão e durabilidade dos
concretos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todas as argilas estudadas apresentaram ser predominantemente
cauliníticas e apresentaram forte tendência de aglomeração das partículas,
especialmente após a ativação térmica. A temperatura de calcinação a 700°C e o
procedimento adotados para a calcinação das amostras em laboratorio mostrouse eficiente, resultando na desidroxilação quase total das argilas.
As amostras in natura apresentaram área específica superficial entre 17 e
37 m2/g, intervalo próximo ao referente aos argilominerais do grupo caulinitas
conforme indicado pela literaura. Após a calcinação não houve o aumento
significativo da área específica superficial das amostras e nem do volume de
poros, com exceção da Argila R, que apresentou o maior aumento no volume de
poros após a calcinação.
Através dos dados de FRX associados aos dados de TG/DTG, foi possível
estimar os teores de SiO2 e Al2O3 constituintes da metacaulinita presente nas
argilas calcinadas. As amostras apresentaram a seguinte ordem descresente de
metacaulinita em sua composição: Argila R > Argila P > Argila F >Argila N > Argila
V. Dado que não foi possível estimar este parâmetro da Argila M, pois a mesma
foi obtida industrializada e pronta para o uso, optou-se não considerar esta
amostra para as demais análises envolvendo o teor de metacaulinita.
Através do calculo estequimométrico aplicado foi possível constatar que a
Argila V apresentou aproximadamente o dobro do teor de SiO2 não combinado na
metacaulinita em relação às demais amostras, ou seja, SiO2 na forma de outros
compostos, como o quartzo por exemplo.
Os argilominerais identificados pela DRX foram caulinita, muscovita,
clinocloro e fengita. Em todas as amostras também foram identificados os
minerais quartzo, anatásio e rutilo. A Argila M apresentou-se parcialmente
desidroxilada, pois a amostra analisada apresentou teores de argilominerais ainda
hidratados.
Comparando-se a intensidade do pico principal da metacailinita na DRX,
em 12° 2 Ɵ, foi possível verificar a mesma ordem do teor de caulinita obtida por
cálculo estequimométrico a partir dos dados de FRX e de TG/DTG.
Para uma análise mais detalhada do principal pico de desidroxilação
apresentado nas curvas da TG/DTG, entre 300°C e 800 °C, foi realizada a
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deconvolução do deste pico, na tentativa de separar o pico referente a
desidroxilação de cada argilomineral presente nas amostras, porém, como as
amostras apresentaram argilominerais com intervalos de desidroxilação que se
sobrepuseram, a deconvolução do pico não se mostrou eficiente para quantificar o
teor de cada argilomineral, neste caso, foram realizadas duas tentativas de
quantificação somente do teor de caulinita.
Na primeira tentativa realizada, considerou-se o pico de 300 a 800°C como
sendo 100% proveniente da decomposição térmica da caulinita, e na segunda
tentativa, subtraiu-se da perda de massa deste mesmo intervalo de temperatura,
os teores referentes aos pico menores encontrados na deconvolução, atribuindo o
de maior intensidade à caulinita.
Para as demais análises comparativas realizadas no estudo utilizou-se o
primeiro cálculo realizado, visto que a deconvolução dos picos não mostrou-se
eficiente, pois dependendo da pureza e cristalinidade de cada argilomineral a
desidroxilação pode ocorrer em difentes faixas de temperatura e em etapas
distintas.
Os resultados de atividade pozolânica pelo método Chapelle apresentaram
correlação com o teor de metacaulinita calculado das amostras, portanto quanto
maior o teor de metacaulinita maior a atividade pozolânica encontrada.
No método R3, não foi possível obeter a mesma correlação entre o teor de
metacaulinita e atividade pozolânica observada no ensaio Chapelle, pois os
resultados das amostras Argila N, Argila F e Argila P não apresentaram a mesma
tendência das outras duas amostras estudadas, a Argila R e Argila V. Na análise
proposta pelo método, de correlacionar o calor acumulado com as resistências à
compressão, também não foi possível observar uma tendência, visto que a Argila
F e a Argila M não apresentaram correlação direta. Para melhor entendimento
deste método, faz-se necessário uma repetição dos ensaios e uma avaliação mais
aprofundada dos fatores que podem afetar a liberação de calor das amostras.
Os cimentos CP II Z produzidos em laboratório, apresentaram distribuição
do tamanho de partículas por difração a laser semelhantes e todos com no
mínimo 90% das partículas menores ou iguas a 45 µm, desta forma, descartou-se
esta variável como sendo impactantes no desempenho dos cimentos avaliados no
decorrer do estudo.
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Nos ensaios de reometria rotacional foi possível comparar os resultados de
viscosidade aparente, tensão de escoamento e área de histerese das amostras.
Através dos dados analisados de área de histerese do ciclo 1 e ciclo 2 analisados,
ficou evidente que as pastas preparadas com os cimentos CP II Z apresentaram
maior tendência de deficultarem a sua mistura ou que aglomeram facilmente.
A pasta preparada com o cimento CP II Z – M apresentou maior
viscosidade, tensão de escoamento e área de histerese, isso significa tendência
maior desta amostra em demanadar água se comparada com as outras amostras,
seguida pela pasta preparada com o cimento CP II Z – R. Cabe ressaltar que
estes efeitos foram observados nos cimentos com adição de 14% de cada argila
utilizada neste estudo, para outros teores de adições o comportamento reológico
deverá ser reavaliado.
No ensaio de reometria oscilatória, pode-se observar a deformação das
pastas de cimento ao longo do tempo, desta forma, constatou-se que todas as
pastas preparadas com os cimento CP II Z apresentaram ganho de consistância
maior do que o CP V ARI utilizado como referência, ou seja, apresentaram
tendência natural de aglomerar, com exceção da pasta preparada com o cimento
CP II Z – V, que apresentou perfil reológico similar ao CP V ARI, podendo estar
relacionado ao fato ao menor teor de metacaulinita e maior teor de quartzo
presentes, sendo assim, a amostra estudada de menor reatividade.
Os resultados do ensaio de Kantro são coerentes com os dados obtidos por
reometria, pois as pastas preparadas com o cimento CP II Z – M e em seguida a
preparada com o cimento CP II Z – R apresentaram o menores espalhamentos,
ou seja, maior viscosidade. A pasta preparada com o cimento CP II Z – V
apresentou o maior espalhamento depois do cimento CP V ARI. O método
apresentou

resultados

satisfatórios

de

fluidez

das

pastas

de

cimento,

configurando-se como um ensaio indicativo válido da demanda de água das
amostras avaliadas.
Nos resultados de calorimetria normalizados pela massa de cimento, todos
os cimentos CP II Z apresentaram uma aceleração da reação e apresentaram o
pico de hidratação dos aluminatos intensificado se comparados ao cimento CP V
ARI. A aceleração da reação pode ter ocorrido devido ao efeito filer, enquanto que
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a intensificação do pico de hidratação dos aluminatos é devido à maior
incorporação no sitema de alumínio proveniente das argilas.
Com os resultados obtidos pela calorimetria normalizada em função da
massa de sólidos foi possível correlacionar com os ensaios de reologia, no qual o
cimento CP II Z – V apresentou menor ganho de consistência em relação ao CP V
ARI em três horas de ensaio, enquento que na calorimetria foi a amostra com a
menor liberação de calor neste mesmo período de tempo.
Nos resultados de resistência à compressão com a/c fixo houve redução
dos valores a um dia em relação ao CP V ARI, efeito esperado devido ao efeito de
diluição das amostras com a adição das argilas calcinadas, no entanto, a partir
dos sete dias houve aumento das resistências, com exceção das amostras CP II Z
– P que incrementou a resistência em relação ao CP V ARI somente aos vinte e
oito dias, e também o CP II Z – V, que apresentou resultados inferiores ao CP V
ARI em todas as idades, podendo ser atribuído ao menor teor de metacaulinita e
maior teor de quartzo, como já citado anteriomente.
Os

resultados

de resistência

à

compressão

com

água ajustada

apresentaram resultados completamente distintos, visto a elevada demanda de
água das amostras e consequentemente variações no a/c de cada amostra,
implicou em impacto direto nos resultados de resistência à compressão. Neste
ensaio todos os cimentos CP II Z apresentaram resistências infereiores ao CP V
ARI em todas as idades analisadas. A ordem decresecente de demanda de água
dos cimentos analisados foi: CP V ARI ˂ CP II Z–V ˂ CP II Z–F = CP II Z–P = CP
II Z–N ˂ CP II Z–R ˂ CP II Z–M. Quanto maior o a/c menor o resultado de
resistência aos vinte e oito dias encontrado, com exceção do CP II Z – R que
apresentou maior incremento aos vinte e oito dias em relação aos cimentos CP II
Z – F, CP II Z – P e CP II Z – N, mesmo com um a/c ligeiramente superior, isso
deve etar associado ao maior teor de metacaulinita desta amostra e desta forma a
reação pozolânica ocorreu com maior intensidade.
Em todos os casos analisados, ficou evidente a alta demanda de água dos
cimentos com adição de argilas calcinadas e bastante variável dependo da argila
utilizada. A demanda de água se mostrou ser um fator impactante nas
resistências à compressão e na trabalhabilidade, principalmente ao se levar em
consideração o ajuste de água necessário para um determinado abatimento. Com
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isso, se faz necessário avaliar o impacto do uso de cimento com adição de argilas
calcinadas no produto final a ser utilizado, o concreto. Tendo em vista os impactos
nas resistências à compressão observados no estudo, além da reatividade
pozolânica das argilas calcinadas, deve-se avaliar as carcaterísticas físicas e o
comportamento reológico de cada material.
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6.1 Continuidade do estudo
A partir dos dados obtidos neste estudo, que foram apresentados e
discutidos e considerando-se a literatura técnica consultada, são apontados
alguns estudos complementares considerados importantes para enriquecer a
pesquisa:
∞

Aplicar as mesmas técnicas de estudo avaliando os cimentos com a adição

da argila calcinada e 5% de filer calcário;
∞

Repetir os ensaios de reometria com o sem aditivos dipersantes para

avaliar o impacto da demanda de água;
∞

Aprofundar a análise dos dados de reologia obtidos e correlacioná-los com

a cinética de hidratação;
∞

Ampliar a metodologia de estudo aplicando-a na avaliação de concretos;

∞

Aplicar novas ténicas como MEV e DRX in situ, com quantificação de fases.

Com estas técnicas será possível avaliar com mais profundidade a ação das
argilas no estado fresco.
∞

Realizar a análise aprofundada da morfologia das argilas calcinadas para

correlacionar com suas propriedades pozolânicas e com o seu impacto no
cimento produzido.
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A.1 - Caracterização do cimento utilizado no preparo do CP II Z
Cimento CP V ARI - Análise química, mineralógica e termogravimétrica
A Tabela A-1-1 apresenta os resultados da análise química por via úmida
realizada na amostra de cimento “CP V ARI” anidro.
Tabela A-1-1: Análise química por via úmida
Determinações, em %

CP V ARI

Perda ao fogo (PF)

3,77

Óxido de silício (SiO2)

21,43

Óxido de cálcio (CaO)

59,72

Óxido de magnésio (MgO)

2,65

Óxido férrico (Fe2O3)

2,62

Óxido de alumínio (Al2O3)

4,79

Anidrido sulfúrico (SO3)

3,12

Óxido de sódio (Na2O)

0,20

Óxido de potássio (K2O)

0,83

Eq. alcalino (em Na2O)

0,74

Sulfeto (S2-)

0,05

Óxido de cálcio live (CaO)

1,94

Resíduo insolúvel (RI)

1,35

Anidrido carbônico (CO2)

2,64

TOTAL

99,18

A Tabela A-1-2 apresenta os minerais identificados e a Figura A-1-1
apresenta o difratograma do cimento “CP V ARI” anidro.
Tabela A-1-2: Minerais identificados por difratometria de raios-X – CP V ARI anidro
Identificação

Mineral identificado na amostra

CP V ARI anidro

Silicatos anidros (C3S e C2S) calcita, silicatos hidratados (CSH),
fluorita (CaF2), brownmillerita, etringita, aluminato tri cálcico (C3A),
portlandita, periclásio, bassanita, quartzo e dolomita.
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Figura A-1-1: Difratograma de raios-X do “CP V ARI” anidro
Counts
Material: Cimento CPV-ARI (10% de CaF2).
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Peak List
00-042-0551; Calcium Silicate; Ca3 Si O5
00-005-0586; Calcite, syn; Ca C O3
00-033-0302; Larnite, syn; Ca2 Si O4
00-033-0306; Calcium Silicate Hydrate; Ca1.5 Si O3.5 !x H2 O
01-070-1469; Fluorite; Ca F2
00-030-0226; Brownmillerite, syn; Ca2 ( Al , Fe +3 )2 O5
00-037-1476; Ettringite, syn; Ca6 Al2 ( S O4 )3 ( O H )12 !26 H2 O
00-038-1429; tricalcium aluminate; Ca3 Al2 O6
00-044-1481; Portlandite, syn; Ca ( O H )2
00-045-0946; Periclase, syn; Mg O
00-036-0617; Bassanite, syn; Ca S O4 !0.67 H2 O
00-046-1045; Quartz, syn; Si O2
00-034-0517; Dolomite, ferroan; Ca ( Mg , Fe ) ( C O3 )2

A Tabela A-1-3 apresenta as perdas de massa em cada faixa de
temperatura e a Figura A-1-2 apresenta as curvas de TG/DTG do cimento CP V
ARI anidro.
Tabela A-1-3: Perda de massa em função da temperatura (TG/DTG) – CP V ARI
anidro
Perda de massa (%) em função da faixa de temperatura (°C)

Identificação
CP V ARI anidro

23-190

190-275

275-370

370-470

470-625

625-998

0.51

0.14

0.04

0.39

0.40

2.37

Figura A-1-2: Curva TG/DTG do cimento CP V ARI anidro

Resíduo
(%)
96.15
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A.2 – Difratogramas de raios-X das amostras de argilas in natura e
calcinadas
Das Figuras A-2-1 a Figura A-2-11 estão apresentados os difratogramas de
cada amostra de argila in natura e calcinada.
Figura A-2-1: Difratograma de raios-X da “Argila R” in natura

Figura A-2-2: Difratograma de raios-X da “Argila R” calcinada
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Figura A-2-3: Difratograma de raios-X da “Argila F” in natura

Figura A-2-4: Difratograma de raios-X da “Argila F” calcinada
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Figura A-2-5: Difratograma de raios-X da “Argila P” in natura

Figura A-2-6: Difratograma de raios-X da “Argila P” calcinada
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Figura A-2-7: Difratograma de raios-X da “Argila V” in natura

Figura A-2-8: Difratograma de raios-X da “Argila V” calcinada
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Figura A-2-9: Difratograma de raios-X da “Argila N” in natura

Figura A-2-10: Difratograma de raios-X da “Argila N” calcinada
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Figura A-2-11: Difratograma de raios-X da “Argila M” tal qual

A.3 – Deconvolução dos picos das curvas termogravimétricas das amostras
de argilas
Foi realizada a deconvolução do pico principal da cuva termogravimétrica
na tentativa de separar o pico de desidroxilação referente a cada argilomineral
presente na amostra. As curvas de deconvolução das amostras que apresentaram
mais de um argilomineral estão apresentadas na Figura A-3-1, Figura A-3-2,
Figura A-3-3 e na Figura A-3-4.
Figura A-3-1: Deconvolução do pico na faixa 300-800°C da Argila R
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Figura A-3-2: Deconvolução do pico na faixa 300-800°C da Argila F

Figura A-3-3: Deconvolução do pico na faixa 300-800°C da Argila P
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Figura A-3-4: Deconvolução do pico na faixa 300-800°C da Argila N

