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RESUMO 

SILVESTRE JR., O. B. (2001). Fosfogesso estabilizado com cimento para aplicação na 
construção rodoviária - a influência do tipo de cimento na resistência e 
deformabilidade da mistura. São Carlos, 2002. 163p. Dissertação de Mestrado. Escola 
de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo. 

Fosfogesso é um resíduo sólido poluente resultante da produção de ácido 

fosfórico, principal componente de fertilizantes fosfatados. Esse resíduo é gerado 

no mundo a uma taxa de 180 milhões de toneladas por ano, originando problemas 

sérios de armazenagem em vários países. As restrições de leis ambientais e o 

aumento do custo de espaço para a armazenagem do fosfogesso têm estimulado 

pesquisadores a encontrarem aplicações para este resíduo. Uma delas é a sua 

utilização como material de construção de bases rodoviárias. 

O objetivo principal deste trabalho é avaliar a influência do tipo de cimento 

Portland na resistência e deformabilidade das misturas de fosfogesso e cimento, 

com vistas à sua utilização em construção rodoviária . O comportamento mecânico 

foi analisado através de ensaios de compressão simples de corpos de prova 

compostos de fosfogesso e cimento, variando-se o tipo de cimento (CP 111 40, CP V 

ARI e CP 11-E 32), o teor de cimento (5%, 10% e 15%), a energia de compactação 

(normal e modificada), a condição de ensaio dos corpos de prova (sem imersão e 

após imersão em água por 4 horas) e o período de cura (1, 3, 7, 28, 84 e 21 O dias). 

Realizou-se também uma comparação entre os desempenhos das misturas de 

fosfogesso e cimento e de solo-cimento. 

Os resultados mostram que o tipo de cimento não tem efeito predominante no 

comportamento da mistura, se comparado com os efeitos das outras variáveis. 

Entretanto, observou-se que, a longo prazo, os cimentos CP 11-E 32 e CP V ARI, 

com teores elevados de aluminato tricálcico (C:A) em sua composição, 5% e 7,5%, 

respectivamente, conduzem à diminuição de resistência e rigidez da mistura; ao 

contrário do cimento CP 111 40, com baixo teor de C:A, 2,4%, que forneceu, até os 

210 dias, o aumento das mesmas. Além disto, o aumento do teor de cimento, da 

energia de compactação e do tempo de cura conduz ao crescimento, e a imersão 

dos corpos de prova em água a uma queda, da resistência e rigidez das misturas. 

No estudo comparativo, as misturas de fosfogesso e cimento apresentam 

resistência e rigidez, respectivamente, da ordem de X e ~da resistência e rigidez 

das misturas de solo-cimento. Finalmente, conclui-se que as misturas de 

fosfogesso e cimento têm potencial para serem usadas em construção rodoviária . 

Palavras-chave: Resistência, deformabilidade, fosfogesso, cimento, pavimento, 

reciclagem 
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ABSTRACT 

SILVESTRE JR., O B. (2002). Cement-stabilized phosphogypsum for application in road 
construction - the influence of cement type on strengfh and deformabilily of fhe 
mixture. São Carlos, 2002. 163p. Master's thesis. Escola de Engenharia de São Carlos 
- Universidade de São Paulo. 

Phosphogypsum is a pollutant solid by-product resulting from the production of 

phosphoric acid, a major constituent of phosphate fertilizers. The annual worldwide 

production of this by-product is approximately 180 millions tons a year, causing 

serious problems in severa! countries due to its disposal. Environmental pressures 

as well as increased land costs associated with stockpiling phosphogypsum have 

stimulated researchers to find applications for this material. One of them is its use as 

road base material. 

The main objective of this research is to evaluate the influence of Portland 

cement type on the strength and deformability of cement-stabilized phosphogypsum 

mixtures for use in road construction. Thus the mechanical behavior of the mixtures 

was analyzed through unconfined compression testing of specimens composed by 

phosphogypsum and cement, varying the cement type (CP 111 40, CP V ARI and 

CP 11-E 32}, the cement content (5%, 10% and 15%), the compaction energy 

(standard and modified Proctor}, the testing conditions (without immersion and after 

immersion in water) and the curing time (1, 3, 7, 28, 84 and 210 days). A 

comparativa study of performance between cement-stabilized phosphogypsum and 

cement-soil mixtures was also carried out. 

The laboratory results indicated the cement type has no significant effect in the 

mechanical behavior of the mixtures, if compared with the effects of the other 

parameters. However, it was observed in long-term periods that the cement types 

CP 11-E 32 and CP V ARI, with 5% and 7,5% tricalcium aluminate (C~) contents in 

their chemical composition, respectively, lead to decreasing strength and stiffness of 

the mixture; unlike the cement type CP 111 40, with lower C~ content, 2,4%, that 

leads to increasing strength and stiffness of the mixture up to 210 days. In addition, 

the strength and stiffness of the mixtures increase with increasing cement content, 

compaction energy and curing period before testing, but decrease with immersion 

test condition. 

In the comparativa study, the cement-stabilized phosphogypsum mixtures has 

strength and stiffness of about %e Yz of the strength and stiffness of the cement-soil 

mixtures, respectively. Finally, it was concluded that the cement-stabilized 

phosphogypsum mixtures have potential application for road construction. 

Keywords: Strength, deformability, phosphogypsum, cement, pavement and 

recycling. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A implantação de novas tecnologias na agricultura e a sofisticação de 

equipamentos e insumos para otimizar a produção agrícola é resultado do aumento 

da demanda por alimentos pela população mundial. Conseqüentemente, a 

necessidade de solos mais produtivos e o abandono de técnicas rudimentares de 

adubação propiciaram o incremento da produção de fertilizantes químicos, entre os 

quais, destacam-se os fertilizantes fosfatados, que têm o ácido fosfórico como seu 

principal componente. 

Por outro lado, durante o processo de fabricação dos fertilizantes fosfatados, 

a produção do ácido fosfórico resulta na formação de um resíduo sólido poluente 

denominado fosfogesso, gerado a uma quantidade média de 5 toneladas para cada 

tonelada de ácido fosfórico produzida. Geralmente, o fosfogesso é armazenado em 

depósitos a céu aberto, construidos nas proximidades da indústria onde é gerado. A 

grande quantidade de fosfogesso produzida e depositada acarreta sérios problemas 

ligados à falta de espaço físico para construção de novos depósitos e à 

preocupação com o seu poder de poluição. Estudo elaborado por CHANG & 

MANTELL (1990) sobre a produção mundial de fosfogesso estima, conforme 

ilustrado na figura 1.1, que 225 bilhões de toneladas deste material terão sido 

produzidas até o ano 2000. 

Os Estados Unidos contribuem com 33% da produção mundial de fosfogesso 

e, somente na Flórida, é previsto o acúmulo de mais de 1 bilhão de toneladas até o 

ano 2000 (TAHA et a/., 1995; ROY et a/., 1996). No Brasil, a empresa de 

fertilizantes FOSFERTIL, localizada em Uberaba (MG), gera anualmente 2 milhões 

de toneladas de fosfogesso, e já possui cerca de 25 milhões de toneladas em seus 
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depósitos (TAKEDA, 1998). Problemas semelhantes de armazenagem deste 

material ocorrem na Europa, Canadá, Japão, india, Austrália e outras regiões. 
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FIGURA 1.1: Estimativa da produção mundial de ácido fosfórico e de fosfogesso, 
entre 1970 e 2000 (adaptado de CHANG & MANTELL,1990) 

A sua denominação, fosfogesso, indica sua origem industrial (fosfo) e seu 

componente principal (gesso). A formulação química do fosfogesso é idêntica à do 

gesso natural, ou seja, é uma espécie de sulfato de cálcio (CaS04) encontrado sob 

três formas alotrópicas: anidra, hemi-hidratada e di-hidratado, que por sua vez 

dependem do processo de fabricação do ácido fosfórico. A matéria-prima 

necessária para a fabricação do ácido fosfórico e do fosfogesso são as rochas 

fosfáticas e o ácido sulfúrico. 

O fosfogesso em seu estado bruto apresenta em sua composição os 

elementos radioativos urânio-238, rádio-226 e radônio-222, ácidos livres e traços de 

metais pesados que, dependendo de suas concentrações, podem poluir o meio 

ambiente. Os maiores riscos ambientais estão relacionados à contaminação de 

mananciais de água, de solos superficiais e do subsolo próximos a seus depósitos, 

provocada pela lixiviação dos metais pesados e de substâncias ácidas provenientes 

do fosfogesso. Já os efeitos causados pelas suas partículas radioativas ainda são 

desconhecidos. Segundo GUO et ai. (1999), o fosfogesso tem sido classificado 

como um material com radioatividade natural intensificada tecnologicamente 

(Techno/ogically Enhanced Natural Radioactive Materiais- TENR). 
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Em função desses problemas, vários países instituíram normas rígidas que 

regulamentam os procedimentos de construção e manutenção dos depósitos de 

fosfogesso, com a finalidade de evitar possíveis danos ambientais e riscos à saúde 

humana. Como tentativa de reciclagem do material e a conseqüente redução da 

quantidade de material estocado, destacam-se um grande número de iniciativas 

científicas e tecnológicas que visam o estudo de viabilidade do uso do fosfogesso 

em diversos setores da indústria química, agricultura, construção civil e 

pavimentação. No Brasil, por exemplo, foram realizados estudos sobre a 

potencialidade do emprego do fosfogesso como material para construção de bases 

e sub-bases rodoviárias. Neste sentido, MACCARINI (1991) avaliou as 

propriedades mecânicas do fosfogesso compactado, ORTIZ (1997) realizou um 

estudo sobre resistência de misturas compactadas de fosfogesso e solo, enquanto 

TAKEDA (1998) e KOBAYASHI (2000) estudaram misturas de fosfogesso 

estabilizado com cimento. 

No âmbito da pavimentação, estudos têm mostrado que o fosfogesso 

somente compactado possui baixa resistência mecânica e é instável frente à ação 

da água, não estando desta forma habilitado para ser usado como material para a 

construção de pavimentos. A solução mais adequada é sua estabilização química, 

com a adição de algum aglomerante hidráulico, formando-se assim uma mistura 

com maiores resistência e durabilidade. O aglomerante mais usado para 

estabilização do fosfogesso tem sido o cimento Portland. Como vantagem desse 

uso, TITILEBAUM et a/. (1995) destacaram que o fosfogesso estabilizado com 

cimento forma uma matriz monolitica contendo compostos insolúveis que ajudam a 

reter os metais pesados dentro da mistura, o que reforçaria a proposta de usar 

misturas de fosfogesso e cimento na construção rodoviária. Entretanto, diversos 

estudos fazem alerta quanto aos mecanismos de expansão provocados pela 

formação de etringita - um tipo de cristal resultante da reação química entre os 

compostos aluminato tricálcico do cimento e sulfato de cálcio do fosfogesso. Assim, 

a etringita poderia causar aumento de volume que conduziria à perda de resistência 

e ruptura das misturas contendo cimento (GHAFOORI & CHANG, 1993; ONG et a/., 

1993; TAHA & SEALS, 1991). 
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1.2 OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo principal estudar a influência do tipo de 

cimento Portland na resistência à compressão simples e deformabilidade de 

misturas compactadas compostas por fosfogesso e cimento, contribuindo desta 

forma com a análise da viabilidade técnica deste material na construção de 

camadas de pavimentos rodoviários. 

Para se alcançar o objetivo proposto, foram escolhidos três tipos e três teores 

de cimento Portland para compor as misturas de fosfogesso e cimento, e 

compactados corpos de prova nas condições de massa específica seca máxima e 

umidade ótima destas misturas, nas energias equivalentes às do Proctor normal e 

Proctor modificado. A análise da resistência à compressão simples e 

deformabilidade destes corpos de prova foi realizada durante o período de 210 dias 

de cura. 

Complementarmente, foram obtidas microfotografias das misturas de 

fosfogesso e cimento, visando a identificação dos cristais expansivos de etringita e 

a investigação do comportamento da micro-estrutura destas misturas. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho foi desenvolvido na forma de dissertação de mestrado, estando 

dividido em 5 capítulos. O primeiro é esta Introdução e os quatros restantes são 

descritos da seguinte maneira: 

O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica, destacando-se os aspectos 

mais relevantes para o desenvolvimento desta pesquisa. São abordados os 

processos de produção do ácido fosfórico, as características gerais do fosfogesso e 

suas formas de utilização, as propriedades mecânicas de algumas misturas 

contendo fosfogesso e, principalmente, a resistência à compressão simples e a 

deformabilidade das misturas de fosfogesso e cimento. 

O Capítulo 3 descreve a caracterização dos materiais usados na pesquisa 

(fosfogesso, cimento e solo), o critério de escolha dos tipos de cimento, o 



Capitulo 1 - Introdução 5 

procedimento de preparação dos corpos de prova e o método experimental usado 

na avaliação da resistência à compressão simples e da deformabilidade. 

O Capítulo 4 apresenta e discute os resultados obtidos a partir dos ensaios de 

laboratório, tais como a importância da temperatura de secagem do fosfogesso e a 

análise dos efeitos do tipo e teor de cimento e da energia de compactação na 

umidade ótima e massa especifica seca máxima das misturas de fosfogesso e 

cimento. É apresentada a análise detalhada dos resultados dos ensaios de 

compressão simples das misturas contendo fosfogesso, segundo o tipo e teor de 

cimento, a energia de compactação, o tempo de cura e a condição de ensaio dos 

corpos de prova. Faz-se também a análise comparativa entre resistência e 

deformabilidade das misturas de fosfogesso e cimento e de solo-cimento. Além 

disto, discute-se a micro-estrutura das misturas de fosfogesso e cimento e de solo

cimento. 

O Capítulo 5 apresenta as conclusões obtidas a partir da análise dos 

resultados laboratoriais e as recomendações para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 O CIMENTO PORTLAND 

A norma norte-americana ASTM C 150 define o cimento Portland como um 

aglomerante hidráulico produzido pela moagem do clínquer, que consiste 

essencialmente de silicatos de cálcio hidráulicos, usualmente com uma ou mais 

formas de sulfato de cálcio (gesso) como um produto de adição. Os clínqueres são 

nódulos de 5 a 25 mm de diâmetro de um material sintetizado, produzido quando 

uma mistura de matérias-primas de composição pré-determinada é aquecida a altas 

temperaturas. Os principais compostos do clínquer, responsáveis pela maior parte 

das propriedades do cimento Portland, são o silicato tricálcico, silicato bicálcico, 

aluminato tricálcico e ferroaluminato tetracálcico. O teor de cada composto na 

composição final do cimento varia conforme o tipo de cimento Portland, pois 

depende da quantidade de clínquer usada na sua fabricação. 

No Brasil, são vários os tipos de cimento fabricados. Os mais comuns 

encontram-se disponíveis no mercado, enquanto que outros são obtidos somente 

por encomenda ao fabricante. Por ser um produto industrializado, são padronizados 

segundo as especificações técnicas adotadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). Os tipos mais comuns são especificados da seguinte 

forma: 

• CP I : cimento Portland comum (NBR 5732) 

• CP 11 : cimento Portland composto (NBR 11578) 

• CP 111: cimento Portland de alto-forno (NBR 5735) 

• CP IV: cimento Portland pozolânico (NBR 5736) 

• CP V ARI: cimento Portland de alta resistência inicial (NBR 5733) 
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Para efeito de simplificação no texto deste trabalho, cimento Portland será 

referido apenas como cimento. 

2.2 SUBPRODUTOS INDUSTRIAIS DO GESSO 

Gesso químico, gesso sintético, fosfogesso, fluorgesso, titanogesso, 

dessulfogesso são nomes usados na literatura científica para representar a famllia 

de subprodutos do gesso, ou sulfato de cálcio (CaS04 . nH20), em que n=O, 1/2 e 2 

indicam, respectivamente, as formas alotrópicas anidra, hemi-hidratada e di

hidratada de sua estrutura cristalina. 

Os subprodutos do gesso são encontrados em várias partes do mundo como 

um material de descarte, geralmente mantidos em depósitos a céu aberto. Em 

particular, o fosfogesso contribui com a formação de depósitos que ocupam 

grandes áreas industriais, visto que vem sendo produzido em grande escala. A 

maior parte do fosfogesso não tem aplicação, tornando-se cada vez maiores os 

custos de implantação e de manutenção de seus depósitos e os problemas de 

espaço físico para sua armazenagem. Para se ter noção de tal dimensão, um 

inventário feito por TAHA & SEALS (1991) apresentou os seguintes dados: durante 

o ano de 1979 foram geradas 2. 7 48.000 toneladas de fosfogesso no Japão. No ano 

de 1980 Austrália contribuiu com cerca de 840.000 toneladas. Em 1989 os 

depósitos de fosfogesso nos estados norte-americanos da Florida e da Louisiana 

atingiram, respectivamente, 33 e 95 milhões de toneladas, com estimativa de 1 

bilhão para o ano de 2000. Entre outros países que têm contribuído de forma 

significativa com o aumento do acúmulo do fosfogesso, destacam-se Canadá, lndia, 

França e China. 

No Brasil, a empresa de fertilizantes FOSFERTIL, localizada no município de 

Uberaba (MG), produz cerca de 2 milhões de toneladas de fosfogesso anualmente. 

Em 1998 estavam depositadas 25 milhões de toneladas em seus pátios industriais 

(PULITI apud TAKEDA, 1998).1 

Por ser um material poluente, muitos organismos governamentais de proteção 

ambiental têm estabelecido códigos que regulamentam os procedimentos de 

1
PULITI, P. (1998). FOSFERTIL aumenta a produção. O Estado de Slio Paulo, São Paulo, 14 abr. 

Economia-Negócios., p.B10. 
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construção e manutenção dos depósitos de fosfogesso. Logo, os problemas 

ambientais e os altos custos associados à construção e manutenção destes 

depósitos representam os principais problemas do fosfogesso. Tais problemas têm 

incentivado vários pesquisadores a buscar soluções e propostas para o 

aproveitamento do fosfogesso e conseqüentemente a redução de seus estoques. 

Vários estudos cientificas vêm sendo realizados com o objetivo de desenvolver 

técnicas que consideram o uso potencial do fosfogesso em setores da construção 

civil, da química, da agricultura e de pavimentação. Algumas dessas técnicas já 

foram aceitas e colocadas em prática, mas ainda não são suficientes para o total 

aproveitamento do fosfogesso depositado. 

Para melhor compreensão dos conceitos associados ao uso do fosfogesso, é 

necessário informar-se de seu processo de formação na indústria, de suas 

propriedades físicas, químicas, radiológicas, mineralógicas e cristalográficas, que 

estão descritos a seguir nos itens 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7. 

2.3 FORMAÇÃO DO FOSFOGESSO 

Fosfogesso é um resíduo sólido da fabricação do ácido fosfórico -

importante componente de fertilizantes agrícolas fosfatados e de detergentes 

químicos. A maior aplicação do ácido fosfórico se concentra na agricultura, servindo 

como fonte de nutrientes para a correção de solos pouco férteis. A grande 

necessidade de se obter solos mais produtivos contribui com o crescimento da 

produção de ácido fosfórico e, conseqüentemente, acarreta o aumento da 

quantidade de fosfogesso. 

A fonte mineral de origem do ácido fosfórico, assim como de outros produtos 

fosfatados, são as rochas fosfáticas, definidas por SILVA (1980) da seguinte forma: 

"emprega-se o termo rocha fosfática na acepção de uma rocha natural, dotada de 

suficiente quantidade de minerais fosfatados (usualmente fosfatos de cálcio), de 

forma a permitir sua utilização de modo imediato, ou logo após ter sofrido 

processos de beneficiamento, na manufatura de produtos fertilizantes. Os principais 

minerais das rochas fosfáticas têm a estrutura da apatita, cuja fórmula química é do 

tipo Ca10(X2)(P04)e, onde X representa os radicais hidroxila (OH), cloreto (CI), 

fluoreto (F) ou carbonato (1/2 C03), quer de maneira individual, quer de maneira 
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coletiva. Dependendo do radical preponderante, as referidas apatitas passam 

a ser denominadas hidroapatita, cloroapatita, fluorapatita ou carboapatita, 

respectivamente." 

O ácido fosfórico é fabricado de duas maneiras: processo de alto-forno (ou 

por via térmica) e processo por via úmida. 

TAHA & SEALS (1991) descreveram o processo por via térmica em três 

etapas. A primeira é feita através da redução quimica de rochas fosfáticas em 

fósforos elementares (P4). Na segunda etapa, ocorre a oxidação do P4 por 

combustão realizada em fornalhas elétricas, resultando em vapores de óxido de 

fósforo (P 4Ü1o). Na terceira ou última etapa, ocorre o processo de hidratação do 

P 40 10, que reage com a água produzindo o ácido fosfórico (H3P04). 

O ácido fosfórico assim produzido geralmente alcança concentrações de 

54%, podendo ser maior reduzindo-se a quantidade de água usada na etapa de 

hidratação do P 4Ü1o. A concentração é medida em termos de P20s (anidrido 

fosfórico), que é a forma anidra do ácido fosfórico. A utilização do processo de alto

forno está restrita ao uso de rochas fosfáticas que possuem elevada concentração 

de apatita, de forma a fornecer, após seu processamento, quantidade suficiente de 

fósforos elementares para compensar os custos de consumo energético durante 

essa operação. A ocorrência de rochas fosfáticas de tal qualidade é pequena, ao 

ponto de dificultar a implantação desse processo, optando-se, na maioria dos 

casos, pelo processo por via úmida. 

O processo por via úmida (ou simplesmente: processo úmido) é o mais 

utilizado e usa o ácido sulfúrico como uma das matérias-primas para reagir com 

uma pasta fluida composta de rochas fosfáticas dissolvidas em ácido fosfórico. A 

dissolução inicial da rocha fosfática feita pelo ácido fosfórico é para facilitar a 

reação entre a pasta fluida formada e o ácido sulfúrico. O residuo gerado nesse 

processo é o fosfogesso, conforme descrito por BARBOSA (1980): "a reação entre 

os compostos é desenvolvida em um ambiente altamente fluido, enriquecido em 

ácido fosfórico, este último inicia o ataque sobre a rocha com a formação de fosfato 

de monocálcio. A reação do ácido sulfúrico com o fosfato de monocálcio leva à 
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formação de mais ácido fosfórico com precipitação de sulfato de cálcio 

(fosfogesso )". 

MANGIN (1978) apresentou a equação simplificada da seqüência de reações 

entre os compostos utilizados na produção de ácido fosfórico, em que a rocha 

fosfática usada contém fluorapatita, conforme a eq.(1 ): 

em que: 

Ca1o(P04)aF2: fluorapatita 

H2S04: ácido sulfúrico 

H20: água 

CaS04.nH20: fosfogesso 

H3P04: ácido fosfórico 

HF: ácido flourídrico 

O coeficiente de hidratação n define três rotas principais do processo para 

obtenção de ácido fosfórico, que são: processos di-hidratado (n=2), hemi-hidratado 

(n=1/2) e anidro (n=O). 

Na etapa final de produção, a separação do ácido fosfórico é feita por um 

sistema de filtragem, onde o fosfogesso é retido. TAHA & SEALS (1991) fizeram um 

levantamento da produção de ácido fosfórico pelo processo úmido nas fábricas de 

fertilizantes dos EUA e constataram uma concentração de 30% a 54% de P20 5 

como rendimento final do produto. 

Os diferentes tipos de fosfogesso formados pelo processo úmido de 

fabricação do ácido fosfórico dependem essencialmente da temperatura de reação 

entre os ácidos e a rocha fosfática e da concentração de ácido fosfórico 

impregnado no reslduo. Essa concentração é determinada pela quantidade de água 

de lavagem usada para remover o P20s do fosfogesso durante a filtragem. Os tipos 

mais comuns são formados de acordo com o processo úmido adotado, a saber: 
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2.3.1 Processo di-hidratado (n=2) 

Nas considerações de MANGIN (1978), CHANG & MANTELL (1990) e TAHA 

& SEALS (1991 }, é o processo mais utilizado no mundo, principalmente nos EUA, e 

desenvolve-se a temperaturas de operação de 71 °C a 85°C, resultando o 

fosfogesso di-hidratado ou úmido. Comparado com os processos hemi-hidratado e 

anidro, descritos a seguir, apresenta as vantagens de baixo capital de investimento 

para implantação do sistema e baixos custos de produção do ácido fosfórico. São 

outras vantagens a flexibilidade de aceitar várias categorias de rochas fosfáticas e a 

possibilidade de extrair o elemento urânio presente em algumas dessas rochas. 

As desvantagens estão ligadas ao menor rendimento de produção do ácido 

fosfórico, onde a concentração de P20s varia de 28% a 30%, e à grande quantidade 

de impurezas presentes no fosfogesso obtido, tais como resíduos de ácidos 

fosfórico e sulfúrico e de metais pesados que, por suas características e 

concentrações, podem poluir o meio ambiente. Nas fábricas a produção de 1 

tonelada de ácido fosfórico gera, em média, 5 toneladas de fosfogesso di-hidratado. 

MANGIN (1978) argumentou que este tipo de fosfogesso tem recebido maior 

incentivo para sua reciclagem, por ser mais poluente e gerar maior acúmulo de 

material nos depósitos, em comparação aos outros tipos. 

2.3.2 Processo hemi-hidratado (n=1/2) 

Empregado na Europa, África e principalmente Japão, o processo 

desenvolve-se a temperaturas de 93°C a 132°C e produz ácido fosfórico hemi

hidratado a uma concentração de 38% a 42% de P20 s. Em média, a produção de 1 

tonelada de ácido fosfórico gera 4,3 toneladas de fosfogesso hemi-hidratado. 

As vantagens desse processo são as concentrações mais altas de P20 s em 

relação ao processo di-hidratado, a dissolução mais rápida da rocha fosfática e a 

maior velocidade de filtragem do ácido fosfórico. KOULOHERIS (1980) citou que a 

maior concentração de P20s gera um fosfogesso com partículas mais finas e com 

menos quantidade de impurezas. Como desvantagem, o processo exige maiores 

custos de produção e a presença de pequenas quantidades de cristais de 
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fosfogesso di-hidratado no sistema de filtragem pode causar a hidratação do 

fosfogesso hemi-hidratado, dificultando sua separação do ácido fosfórico. 

No Japão, a maioria das fábricas de fertilizantes fosfatados utiliza um método 

modificado do processo hemi-hidratado que transforma diretamente o fosfogesso 

em matéria-prima para produção de cimento Portland, sem que o mesmo passe por 

onerosos tratamentos de purificação. Esse método é conhecido como processo 

"hemi nissan", resultando no tipo de fosfogesso de mesmo nome e utilizado como 

substituto do gesso natural. A implantação desse processo no Japão é estimulada 

pela carência de jazidas minerais contendo gesso natural (gipsita) em seu território. 

GOERS (1980) explicou que esse método, além de ser o primeiro a produzir 

fosfogesso de qualidade suficiente para seu emprego imediato na indústria do 

cimento, pode se adaptar a outras aplicações do fosfogesso na construção civil, 

como na produção de argamassas e blocos de alvenaria. 

2.3.3 Processo anidro (n=O) 

Esse processo produz o fosfogesso em condições anidras e se desenvolve a 

temperaturas de 120°C a 130°C. A produção de 1 tonelada de ácido fosfórico gera 

cerca de 3,5 toneladas de fosfogesso anidro. Apesar de produzir menor quantidade 

de fosfogesso, poucas fábricas no mundo adotam o processo anidro, face aos 

elevados custos de produção provocados pela corrosão acelerada de máquinas e 

equipamentos industriais e pelo alto consumo de energia durante sua operação. 

Atinge-se aproximadamente uma concentração de 50% de P205 no ácido fosfórico 

produzido. 

MANGIN (1978) e TAHA & SEALS (1991) argumentaram que os custos de 

produção relativamente mais altos possibilitam a obtenção de um fosfogesso 

produzido em menor quantidade e com menos impurezas. Mesmo assim, é mais 

vantajoso, sob o ponto de vista econômico, a utilização dos processos di-hidratado 

e hemi-hidratado. 
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2.3.4 Considerações complementares 

GOERS apud GREGORY et a/. (1984)2 considerou que o tipo e a 

granulometria do fosfogesso obtido afetam a quantidade de ácido fosfórico 

produzida pelo processo úmido, podendo desta forma influenciar as propriedades 

mecânicas do fosfogesso, principalmente quando usado em misturas estabilizadas. 

Visto que fosfogesso bruto ou em seu estado natural é um composto de 

sulfato de cálcio acrescido de uma combinação de impurezas, cujas quantidades 

variam de acordo com a rocha fosfática e com o processo de fabricação do ácido 

fosfórico, a sua adequação ao uso industrial exige que o mesmo receba um 

tratamento de purificação, que consiste na retirada da maior parte de suas 

impurezas - as que realmente afetam seu desempenho e o meio ambiente. 

Os principais centros de pesquisa que têm se dedicado ao estudo do 

fosfogesso, suas propriedades e suas possíveis formas de uso são Florida lnstitute 

of Phosphate Research (FIPR) e lnstitute for Recycable Materiais (IRM), nos EUA, 

e o Laboraitorie Centrale des Ponts et Chaussées (LCPC), na França. Através 

desses centros, destacam-se alguns pesquisadores com importantes contribuições 

científicas acerca do fosfogesso estabilizado com cimento para sua aplicação na 

construção de pavimentos, como MANGIN (1978), GREGORY et a/. (1984), 

CHANG & MANTELL (1990), TAHA & SEALS (1991), TAHA et a/. (1992), ONG et 

a/. (1993) e TITTLEBAUM et a/. (1995). 

2.4 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

A composição química do fosfogesso varia com a natureza da rocha fosfática 

de origem e das operações industriais de fabricação do ácido fosfórico. Portanto, a 

concentração de cada elemento ou composto químico desse resíduo varia de uma 

indústria para outra. No processo úmido, particularmente, a definição da 

composição química do fosfogesso está relacionada aos processos de reação 

química entre suas matérias-primas e do grau de filtragem usado na separação 

entre o ácido fosfórico e o fosfogesso. 

2GOERS, W. E. (1 980). Nissan Hemi Phosphogypsum. In: PROCEEDINGS INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON PHOSPHOGYPSUM, Lake Buena Vista, Florida, 5-7 November, 1980. v.1, p.36-52. 
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Conhecido a grosso modo como uma espécie de "gesso sujo", sua 

composição concentra vários tipos de impurezas fáceis de serem detectadas por 

análises químicas simples. A concentração de gesso ou de sulfato de cálcio no 

fosfogesso situa"se numa faixa de 80% a 90%, e o percentual restante é constituído 

pelas impurezas. A tabela 2.1 mostra alguns resultados de análises qufmicas de 

fosfogessos di"hidratados produzidos na Turquia (ERDEM & ÓLMEZ, 1989), nos 

estados norte"americanos da Florida, Louisiana e Texas (TAHA & SEALS, 1991) e 

na Jordãnia (MOHAMMAD et ai., 1999). A associação dos compostos CaO e S03 , 

predominantes na composição qufmica do fosfogesso, forma o sulfato de cálcio 

(CaS04). 

As impurezas encontradas no fosfogesso podem ser divididas em dois 

grupos: as pertencentes e as não pertencentes à sua composição qufmica. As 

impurezas do primeiro grupo são formadas por vários elementos e compostos. Os 

elementos mais comuns são arsênio (As), bário (Ba), cádmio (Cd), cromo (Cr), 

chumbo (Pb), mercúrio (Hg), selênio (Se) e prata (Ag), também conhecidos como 

metais pesados por possuírem massa atômica elevada e que, a partir de 

determinadas concentrações, tomam"se elementos poluentes, oferecendo riscos de 

contaminação do solo e de mananciais de água que estejam próximos aos 

depósitos de fosfogesso. A tabela 2.2 apresenta as concentrações típicas destes 

elementos na composição de um fosfogesso bruto. Já os compostos são 

representados pela sílica (Si02) e os óxidos de ferro (Fe203), de alumínio (Ab03) e 

de magnésio (MgO), como podem ser vistos na tabela 2.1 . O restante das 

impurezas desse grupo é completado com a presença dos elementos radioativos 

rádio"226 e26Ra) e urãnio"238 e38U) e radônio"222 e22Rn), cujos riscos ainda não 

foram identificados. Uma abordagem mais ampla desses elementos no fosfogesso 

e de suas características radiológicas está descrita no item 2.7. 

De fácil percepção nos depósitos, as impurezas do segundo grupo são 

também conhecidas como impurezas livres, constituídas de areia, matéria orgânica, 

pequenos fragmentos não-reativos de rocha fosfática e os ácidos fosfórico (H3P04), 

sulfúrico (H2S03) e fluorídrico (HF). O ácido fosfórico também pode ser identificado 

na sua forma anidra (P205), apresentando-se no fosfogesso sob três condições: 

solúvel em água, solúvel e insolúvel em citrato. GOERS (1980) ressaltou a 
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importância de se analisar o teor de P20s na massa do fosfogesso como principal 

fator na escolha dos métodos de beneficiamento do resíduo. 

TABELA 2.1: Composição química típica dos fosfogessos di-hidratados encontrados 
nos estados norte-americanos do Texas, Louisiana e Florida (TAHA & SEALS, 1991), 
na Turquia (E ROEM & ÓLMEZ, 1989) e na Jordânia (MOHAMMAD et a/., 1999) 

Composto 

C aO 
so3 
Si02 

F 
P20s 
Fe203 
AI203 

pH 

Louisiana 
29-31 
50-53 
5-10 

0,3-1 ,O 
0,7-1,3 
0,1-0,2 
0,1-0,3 
2,8-5,0 

nld - não determinado 

EUA 
Texas 
32,5 
53,1 
2,5 
1,2 

0,65 
0,1 
0,1 

2,6-5,0 

Teor(%) 

Florida 
25-31 
55-58 
3-18 

0,2-0,8 
0,5-4,0 
0-0,1 

0,1-0,3 
2,5-6,0 

Turquia 

30,7 
42,66 

n/d 
0,79 
1,02 
0,5 
0,5 
n/d 

Jordânía 

34,09 
47,19 
1,24 
n/d 

0,90 
0,64 
0,06 
n/d 

TABELA 2.2: Concentração dos elementos que pertencem à matriz de impurezas do 
fosfogesso (Fonte: Florida lnstitute of Phosphate Research - EUA) 

Elemento Concentração (ppm) 
As 1,0 - 5,0 
Ba 50,0 
Cd 0,3 - 0,4 
Cr 2,0-5,0 
Pb 2,0 - 10,0 
Hg 0,02- 0,05 
Se 1,0 
Ag 0,1-0,2 

U30 s 5,0- 10,0 

GADALLA et a/. (1990) fizeram uma série de análises químicas de 

fosfogessos provenientes de vários depósitos no Texas (EUA) e relataram que o 

fosfogesso menos ácido origina-se de depósitos mais antigos e a sua acidez 

aumenta com a profundidade de cada depósito. Os autores atribuem essa queda de 

acidez à lixiviação do fosfogesso provocada lentamente por agentes climáticos 

(vento, chuva, sol, etc). Vão sendo eliminados gradualmente através da lixiviação 

os ácidos fosfórico e sulfúrico, as impurezas solúveis em água, em citratos e em 

sulfatos, substâncias voláteis e os metais pesados. 
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2.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Os resultados da análise física do fosfogesso encontrados na bibliografia 

apresentam diferenças quando comparados entre si, em razão das diferentes 

origens de suas amostras analisadas. TAHA & SEALS (1991) compararam alguns 

resultados de caracterização física de fosfogessos procedentes dos estados da 

Louisiana, Texas e Florida, nos EUA, conforme mostra a tabela 2.3. 

TABELA 2.3: Análise física de fosfogessos di-hidratados procedentes de três estados 
norte-americanos (TAHA & SEALS, 1991) 

Umidade natural (%) 
Massa específica (gfcm3) 

Partículas passantes na peneira #200 
(% 

louisiana 
8-12 

2,32-2.35 
74-75 

Texas 
20 

2,30 
75 

Florida 
3-18 

2,31-2,53 
30-82 

ORTIZ (1997) realizou ensaios de laboratório para caracterização física de 

um fosfogesso anidro e constatou que esse material em seu estado natural possui 

granulometria variada com grande percentual de partículas finas, cuja maior parte 

de seus diâmetros enquadra-se na faixa entre 0,02 e 0,5mm. Além disso, o resíduo 

apresentou índice de plasticidade nulo. O fosfogesso analisado foi obtido de um 

depósito da indústria de fertilizantes FOSFERTIL, localizada no município de 

Uberaba (MG). 

Os valores de massa específica dos sólidos de fosfogesso di-hidratado 

encontrados por GREGORY et ai. (1984), NANNI & CHANG (1989), GHAFOORI & 

CHANG (1993) e MACCARINI (1991) foram, respectivamente, de 2,30, 2,42, 2,39 e 

2,40g/cm3
, com amostras de diferentes fontes. O fosfogesso estudado por 

MACCARINI (1991) foi produzido em Santa Catarina, Brasil, e os dos demais 

autores originaram-se dos EUA. 

GHAFOORI & CHANG (1993) argumentaram que a granulometria do 

fosfogesso varia de acordo com o processo de fabricação do ácido fosfórico, da 

origem mineralógica da rocha fosfática e do tempo de lixiviação do fosfogesso em 

depósito. Os autores citaram o grau de moagem da rocha fosfática durante a etapa 

inicial de produção do ácido fosfórico como um dos fatores que determinam a 

composição granulométrica do fosfogesso formado. Segundo eles, as partículas 
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mais grossas, por exemplo, são constituídas de areais silicosas e de fragmentos 

não-reativos de rocha fosfática que não foram processados na fábrica. 

A análise física realizada por TAHA et a/. (1992}, com fosfogesso bruto 

di-hidratado retirado de um depósito da empresa Freeport-McMoran Inc., Louisiana, 

E.U.A, mostrou que este resíduo comporta-se como um material não-plástico, com 

75% de suas partículas passantes na peneira n° 200. Uma avaliação feita por 

GERRITY et a/. (1994) classificou o fosfogesso nas categorias A-4 e ML dos 

sistemas de classificação de solos HRB e USCS, respectivamente. 

TAKEDA (1998) fez uma análise granulométrica conjunta, baseada na norma 

brasileira DER-SP M 6-61, com dois fosfogessos de diferentes idades e produzidos 

pela FOSFERTIL. Segundo o autor, o resultado da análise, ilustrado na figura 2.1 , 

mostrou que o fosfogesso comporta-se granulometricamente como um silte. 
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FIGURA 2.1: Curvas granulométricas de dois fosfogessos (TAKEDA, 1998) 

2.6 CARACTERÍSTICAS CRISTALOGRÁFICAS 

10,00 

A identificação da forma dos cristais do fosfogesso é feita por ensaios de 

microscopia óptica ou eletrônica. MANGIN (1978) afirmou que a forma e o tamanho 
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dos cristais depende da composição mineral da rocha fosfática e do processo de 

fabricação do ácido fosfórico, podendo-se distinguir quatros formas características: 

• aciculares, com comprimento variando de 80f..lm a 500f..lm; 

• tabulares, com comprimento na faixa entre 40f..lm e 200f..lm e com largura 

entre 30f..lm e 150f..lm; 

• compactas, que são partículas tabulares com espessura atingindo valores 

maiores que 1 Of..lm; 

• agregados policristalinos, originados pela aglomeração de suas partículas 

na forma de "ouriço", com modelo esférico variando de SOf..lm a 100f..lm de 

diâmetro. 

Segundo GREGORY et a/. (1984), as porcentagens de cada forma de cristal 

influenciam as propriedades mecânicas do fosfogesso em seu estado bruto 

compactado ou quando usado em misturas contendo solo ou materiais 

estabilizantes. Na avaliação de GOERS apud GREGORY et a/. (1984)3
, o tipo e o 

tamanho de cristal formado determinam a quantidade de ácido fosfórico retida no 

fosfogesso durante a operação industrial de filtragem pelo processo úmido. 

Nas considerações de GUITI et a/. (1996), a estrutura cristalina do 

fosfogesso consiste em sua maior parte de cristais tabulares que correspondem, 

em média, a 90% do total. Em misturas estabilizadas contendo fosfogesso, os 

cristais podem ser identificados pelo formato tabular característico e por suas faces 

polidas. TAHA et a/. (1995) argumentaram que os cristais do fosfogesso bruto 

tornam-se mais densos e amorfos, em função da idade do depósito em que se 

encontra e dos fenômenos de lixiviação. 

Análises microscópicas realizadas por GADALLA et a/. (1990) mostraram que 

os cristais do fosfogesso hemi-hidratado apresentam tamanhos geralmente 

menores que os encontrados no fosfogesso di-hidratado. Diante desses resultados, 

os autores concluíram que sua morfologia é melhor compreendida quando se 

conhece o seu processo de fabricação, uma vez que a formação dos cristais 

depende das reações entre suas matérias-primas. 

3 GOERS, W . E. (1980). Nissan Hemi Phosphogypsum. In: PROCEEDINGS INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON PHOSPHOGYPSUM, Lake Buena Vista, Florida, 5-7 November, 1980. v.1 , p.36-52. 



Capitulo 2 - Revisão Bibliográfica 19 

2.7 CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS 

O fosfogesso apresenta na sua composição partículas de elementos 

radioativos provenientes das rochas fosfáticas que lhe deram origem. Os 

radionuclídeos urânio-238 e36U), rádio-226 e26Ra), radônio-222 e22Rn) são os 

elementos mais comuns encontrados no fosfogesso que, juntamente com outros 

poluentes deste resíduo, são alvos de questões ambientais relacionadas aos riscos 

de contaminação de solos, mananciais de água, poluição atmosférica e de seus 

efeitos sobre o homem. Sabe-se até o momento que os efeitos de sua radiação 

ainda são desconhecidos e que não existem registros de danos causados ao 

homem de modo a proibir seu manuseio ou uso, seja direta ou indiretamente. 

Nos estudos realizados por BERISH (1990) e JAMES (1996), as avaliações 

radiológicas do fosfogesso estão focalizadas na determinação e quantificação de 

seus radionuclideos e nas formas de radiação por eles emitidas. Os autores 

ressaltaram que a probabilidade de ocorrerem danos ao meio ambiente está 

diretamente relacionada às formas de deposição e uso do fosfogesso. 

Radionuclfdeo é uma espécie atômica específica com certa composição 

nuclear dada a um elemento qulmico com propriedades radioativas. RUSSEL 

(1982) explica que os radionuclídeos possuem núcleo atômico instável e sofrem 

decaimento radioativo, ou seja, uma desintegração de seu núcleo até que o mesmo 

torne-se estável. O resultado deste decaimento natural pode gerar cinco espécies 

de emissões radioativas, chamadas de raios alfa (a), beta (p), gama (y), captura 

eletrônica e fissão nuclear, todos provocando mudanças na composição ou 

estrutura do núcleo atômico. As emissões mais importantes neste estudo e que são 

encontradas no fosfogesso definem-se da seguinte forma: raios-a, que consistem 

em um fluxo de partlculas idênticas a núcleos de 2He; raios-p, que são constituldos 

de uma torrente de elétrons, geralmente de alta energia; e raios-y, que não são 

partlculas e sim radiações eletromagnéticas, geralmente de freqüência mais alta e 

que liberam grande quantidade de energia. As emissões radioativas são geralmente 

medidas através de sua taxa, cuja unidade mais utilizada é o picoCurie por grama, 

expressa em pCi/g. 
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A partir desses conceitos, BERISH (1990) explicou que os radionucl!deos dos 

elementos 226Ra e 222Rn são derivados de uma série de decaimento radioativo do 
238U, todos detectados na composição do fosfogesso. A intensidade de suas 

emissões radioativas é determinada individualmente e tem papel importante na 

avaliação do grau de periculosidade ao meio ambiente e à saúde humana. As 

décadas de 70, 80 e 90 foram marcadas por contradições entre organismos 

ambientais e instituições científicas de defesa da reciclagem do fosfogesso no que 

se refere aos riscos de radiação provocada pelos radionuclídeos presentes em sua 

composição. Atualmente, o melhor conhecimento de suas propriedades 

radiológicas confere ao fosfogesso um grau de segurança maior para que possa ser 

pesquisado ou usado, sem restrições quanto à sua radiologia. 

Em termos de probabilidade de riscos, BERISH (1990) considerou que as 

possíveis formas de poluição promovidas pelos radionucl!deos do fosfogesso são 

realizadas da seguinte forma: 

• por radiação direta, através da emissão de raios-r do decaimento do 238U 

nos depósitos; 

• por radiação indireta, através da emissão de raios"'Y que se originam de 

alguns produtos fabricados a partir do fosfogesso e que estão em contato 

com o homem; 

• por ingestão de alimentos e água contaminados pelo uso do fosfogesso 

na agricultura ou através de mananciais próximos de seus depósitos 

• por inalação de partículas de gás radônio que são expelidas dos depósitos 

e misturadas ao ar atmosférico. 

Para efeito histórico, a preocupação de ambientalistas com as emissões 

radioativas do fosfogesso levou alguns países, como os EUA, a vigorar códigos de 

proteção ambiental que regulamentam as formas de armazenamento em depósito e 

de uso do fosfogesso. BERISH (1990) e JAMES (1996) relataram que em 1992 a 

agência americana de proteção ambiental Environmental Protection Agency (EPA) 

vetou em seu pais o uso do fosfogesso na construção civil e na agricultura, desde 

que suas emissões radioativas de 226Ra excedam o limite de 1 OpCi/g. Além disso, a 

quantidade de fosfogesso usada para pesquisas cientificas e projetos foi limitada 

em 317,50kg (700 libras). 
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Ainda em 1992, em resposta ao pedido de revisão desta norma formalizado 

pelo Instituto do Fertilizante (TIF), EUA, a agência EPA reconheceu que certas 

limitações de uso e manuseio do fosfogesso estavam equivocadas, devido a erros 

de superestimativa dos riscos à exposição ao fosfogesso. Após a revisão, a norma 

foi modificada, estendendo para 1587,6kg (3500 libras) a quantidade de fosfogesso 

em pesquisas e projetos e permitindo sua aplicação na agricultura e construção 

civil, desde que respeitados os limites de emissão radioativa do 226Ra e demais 

radionuclídeos originados do decaimento do 238U. Até 2001 , a comprovação de que 

a emissão das partículas radioativas do fosfogesso estão dentro dos padrões de 

segurança tem sido garantida. 

Como caso particular, GUTII et a/. (1996) mencionaram uma análise 

radiológica feita pela EPA sobre o fosfogesso bruto que registrou valores médios de 

emissão de 226Ra de 20pCi/g, principalmente em frações mais finas, em amostras 

retiradas de um grande depósito na Flórida (EUA). Este valor medido encontra-se 

acima dos valores padrões estabelecidos pelos órgãos competentes. 

Estudos sobre emissão de gás radônio foram desenvolvidos por vários 

institutos de pesquisa, com destaque ao lnstitute for Recycable Materiais (EUA), 

que relatou uma série de medidas experimentais e previsões teóricas sobre as 

emissões provenientes do fosfogesso bruto e estabilizado com cimento. Alguns 

dados disponíveis dessa investigação indicaram taxas de emissão na ordem de 

1 OpCi/m2.s para o fosfogesso bruto e valores abaixo desse lndice para fosfogesso 

estabilizado com cimento. Acredita-se que as várias combinações de teor de 

cimento, compactação relativa, teor de umidade, tempo de cura e grau de 

saturação aplicados à mistura tenham influenciado os valores dessa taxa de 

emissão. A adoção do limite de 20pCi/m2.s, segundo os padrões de controle 

ambiental da EPA, mostra que as emissões de rádio-226 e de radônio-222 do 

fosfogesso estão abaixo desse limite. 

Dos estudos já realizados sobre as propriedades radiológicas do fosfogesso, 

ainda não foram registrados efeitos danosos à saúde humana ou tragédias 

ambientais causados pela sua radiação, seja através dos depósitos ou como 

insumo de determinados produtos ou de técnicas construtivas. Há um consenso 

entre pesquisadores e ambientalistas de que a maior preocupação não está em 
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suas propriedades radiológicas e sim na presença dos metais pesados, ácidos 

sulfúrico e fosfórico e outros poluentes não-radioativos do fosfogesso (vide item 

2.1 }, que afetam diretamente o meio ambiente. Japão e Áustria são exemplos de 

países que aproveitam quase todo fosfogesso produzido em atividades industriais e 

construtivas, respeitando o controle de seus poluentes. 

2.8 USOS DO FOSFOGESSO 

As propostas e práticas de uso do fosfogesso estão relacionadas à 

necessidade de reduzir o volume e os custos de seus depósitos para a indústria 

que o gera. Em pavimentação, por exemplo, o fosfogesso bruto compactado ou 

estabilizado em misturas compactadas funciona como um material alternativo, em 

termos técnicos, para construção de camadas (bases e sub-bases) de pavimentos 

rodoviários. Diversos autores, GREGORY et a/. (1984), CHANG & MANTELL 

(1990}, TAHA & SEALS (1991), GHAFOORI & CHANG (1993), ONG et a/. (1993) 

consideram que, apesar de não possuir qualidade acima ou igual àquela 

encontrada nos materiais convencionais para construção de bases e sub-bases 

rodoviárias, o fosfogesso e suas misturas compactadas têm recebido grande 

aceitação em rodovias vicinais ou de baixo custo, atendendo aos requisitos de 

projeto e de construção dessas camadas no pavimento. 

Antes de se abordar o uso do fosfogesso em construção de pavimentos 

rodoviários , serão comentadas outras formas de uso nos itens 2.8.1, 2.8.2 e 2.8.3. 

2.8.1 Na indústria química 

2.8.1.1 Fabricação de ácido sulfúrico 

Os sulfatos presentes na composição qurmrca do fosfogesso fornecem 

dióxido de enxofre (S02) através de um processo conhecido como dessulfurização, 

que consiste na decomposição térmica do fosfogesso misturado com uma fonte de 

carbono (geralmente coque de petróleo ou carvão mineral}, argila fosfática residual, 

bentonita, pirita e aditivos químicos de menor importância para ativar a reação entre 

tais componentes. TAHA & SEALS (1991) e FOXWORTHY et a/. (1996) explicam 
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que essa reação se desenvolve dentro de um forno circular rotativo a temperatura 

média de 1482°C (2700°F), resultando desta forma na formação de gás S02. O 

composto assim obtido é usado como matéria-prima para a produção de ácido 

sulfúrico. Nesse processo gera-se um residuo sólido, granular e de boa resistência, 

cuja potencialidade de uso como agregado graúdo na construção civil vem sendo 

estudada, conforme será explicado no item 2.8.3.2. 

Outro método de dessulfurização envolve reações entre fosfogesso, 

monóxido de carbono e gás hidrogênio, obtendo-se como produto final o enxofre 

(S), que é utilizado na fabricação de ácido sulfúrico e de alguns tipos de cimento 

(LLOYD, 1985). 

2.8.1.2 Fabricação de sulfato de amônia 

Destinado à fabricação de adubos, o sulfato de amônio é um composto que 

pode ser obtido industrialmente através de reação quimica entre carbonato de 

amônio e sulfato de cálcio (fosfogesso). Segundo MANGIN (1978), essa técnica 

iniciou-se na França em 1942 e foi rapidamente implantada em outros paises, 

tornando-se, até a década de 70, uma das melhores alternativas de reciclagem do 

fosfogesso. Em contrapartida, LLOYD (1985) argumentou que esse processo passa 

a não ser atrativo economicamente em países que adquirem o sulfato de amônio 

como subproduto de outras fontes industriais. 

2.8.1.3 Na indústria do cimento 

O fosfogesso pode ser empregado como controlador (retardador) do tempo 

de pega do cimento, função esta que seria normalmente feita pelo gesso comum. 

BAUER (1994) explicou que a gipsita natural, matéria-prima da fabricação do gesso 

comum, é constituida de CaS04.2H20 geralmente acrescida de uma certa 

proporção de impurezas, como Si02, AI20 3, Fe20 3 e carbonatos de cálcio e de 

magnésio. Por também constituir-se de CaS04.2H20, o fosfogesso entra como 

substituto do gesso comum na fabricação do cimento Portland. Porém, devido às 

suas impurezas, a transformação do fosfogesso em matéria-prima do cimento exige 

que se faça antes um tratamento de purificação - beneficiamento. 



Capitulo 2 - Revisão Bibliográfica 24 

MEHTA & BRADY(1977) e ERDEM & ÓLMEZ (1989) explicaram que as 

operações de beneficiamento do fosfogesso consistem na remoção das impurezas 

que afetam diretamente as propriedades de pega, endurecimento e resistência 

mecânica do cimento Portland, pois dificultam a hidratação desse aglomerante. São 

elas os compostos P20s e F solúveis em água e P205 cristalizado, além de outras 

substâncias ácidas em menores proporções. As etapas do beneficiamento são 

realizadas de forma sistemática e compreendem as seguintes operações básicas: 

• lavagem e neutralização do fosfogesso com água e cal, a temperatura 

média de 20°C, para retirada de impurezas solúveis em água, 

especialmente fosfatos e fluoretos 

• desidratação do fosfogesso até sua forma anidra, a temperatura de 140°C, 

para remover os fosfatos restantes. Essa etapa é também chamada de 

calcinação 

Na fabricação do cimento, o fosfogesso beneficiado entra na etapa de mistura 

com o clinquer, promovendo uma reação entre esses componentes que resulta no 

cimento Portland comum. Em seguida, o cimento pode receber adições de outros 

materiais (escória de alto-forno, pozolana, material carbonático, etc.), dependendo 

do tipo de cimento a ser fabricado. 

Para avaliar a adequabilidade do fosfogesso como componente do cimento, 

ERDEM & ÚLMEZ (1993) investigaram a resistência à compressão de algumas 

pastas de cimento Portland da alta resistência a sulfatos fabricado a partir de uma 

combinação entre escória de alto-forno (E), fosfogesso anidro beneficiado (F) e 

clinquer (C), em várias proporções em massa, conforme apresentado na figura 2.2. 

Foi observado que nas primeiras idades as pastas do cimento contendo maior 

quantidade de fosfogesso e 5% de clfnquer conduziram a maiores resistências, 

enquanto que na idade de 90 dias os maiores valores foram alcançados pelo 

cimento com maior percentual de escória de alto-forno. A redução de 5% para 2% 

de clinquer na composição do cimento resultou na queda de resistência de todas as 

pastas ensaiadas. Os autores concluíram que a proporção ideal entre os 

componentes desse cimento é de 85% de escória de alto-forno, 1 O% de fosfogesso 

e 5% de clinquer, ou seja, foi a combinação que apresentou melhores resultados de 

resistência à compressão. 
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Um estudo semelhante foi realizado por MEHTA & BRADY (1977). Com base 

na norma americana ASTM C109, que determina a utilização de corpos de prova de 

formato cúbico e dimensões de 5cm para ensaios de compressão, os autores 

testaram a resistência de várias amostras de uma argamassa preparada com 

cimento especial composto de clínquer e fosfogesso e relataram valores médios de 

37,4MPa e 53,7MPa, aos 7 e 28 dias, respectivamente. Os valores mostraram um 

desempenho satisfatório desse cimento, quando comparados a resultados 

normalmente obtidos com cimentos Portland comuns. 
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FIGURA 2.2: Resistência à compressão das pastas feitas com cimento Portland 
constituído de cinco diferentes proporções de clinquer (C), escória de alto-forno (E) e 
fosfogesso (F) (adaptado de ERDEM & ÓLMEZ, 1993) 

No mercado, a competitividade com o gesso natural dificulta a aplicação do 

fosfogesso na indústria do cimento. Nesse caso, os fatores de maior influência são 

os custos de seu beneficiamento. 

2.8.2 Na agricultura 

O emprego do fosfogesso na agricultura ainda é pouco difundido por razões 

econômicas, ambientais e principalmente pela competitividade dos adubos e 

aditivos agrícolas. Apesar disso, LLOYD (1985), CHANG & MANTELL (1990), 
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TAHA & SEALS (1991) explicaram que o fosfogesso pode ser usado tanto na 

fertilização quanto na correção da alcalinidade e salinidade de solos. Alguns de 

seus compostos são importantes fontes de nutrientes para plantios agrícolas. 

MANGIN (1978) considerou que o fosfogesso atua como um adubo 

rudimentar, contribuindo no fornecimento de enxofre e cálcio para o 

desenvolvimento dos vegetais. CHANG & MANTELL (1990) estimaram que cerca 

de 7% do fosfogesso consumido é usado na agricultura e destacaram que foram 

avaliados alguns solos preparados com fosfogesso di-hidratado para o cultivo de 

trigo e amendoim, que absorveram rapidamente do fosfogesso enxofre, cálcio e 

fósforo para sua nutrição. Nesta avaliação, os resultados de safra foram bastante 

satisfatórios. 

LLOYD (1985) e TAHA & SEALS (1991) avaliaram a segunda principal função 

do fosfogesso: corretor de solos. Nesta aplicação, o resíduo é usado na 

neutralização do pH de solos alcalinos ou no combate à salinidade de solos com 

grande percentual de sais de sódio, adquiridos por ocorrência natural ou por 

irrigação feita com água do mar. O fosfogesso, assim como alguns tipos de gesso, 

promove através de seus íons de cálcio e sulfato uma absorção dos íons ou sais 

em excesso no solo que reduzem o desenvolvimento de determinados produtos 

agrícolas. 

Graças à sua granulometria, o fosfogesso também é usado para aumentar a 

porosidade e, por conseqüência, o grau de percolação da água em solos argilosos 

consolidados, facilitando a irrigação. Essa aplicação, assim como a viabilidade 

econômica de uso do fosfogesso, está condicionada à distância entre sua fonte 

(depósito) e o local de aplicação, devido aos custos de transporte. 

CHANG & MANTELL (1990) consideraram que em alguns países, como os 

EUA, a variação de composição do fosfogesso de uma fonte a outra, obriga, para 

cada fonte, que o material seja submetido a testes de toxicidade e quantificação de 

impurezas, antes de ser lançado ao solo. 

Entre os problemas de uso na agricultura, LLOYD (1985) ressaltou que o 

estado úmido natural do fosfogesso em depósito dificulta sua mistura com o solo, e 
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a utilização de equipamentos e máquinas para a realização desta mistura. Os 

adubos convencionais, por exemplo, são geralmente comercializados em seu 

estado seco, para facilitar sua aplicação no solo. A solução desse problema é a 

secagem do fosfogesso; entretanto, pode ser inviabilizada caso seja muito onerosa. 

A preocupação de diversos pesquisadores quanto uso do fosfogesso na 

agricultura está relacionado a problemas ambientais que poderiam ser causados 

por suas partículas radioativas. LINDEKEN (1980) e JOHNSON & TRAUB (1996) 

citaram que a utilização do fosfogesso na agricultura está condicionada ao seu nível 

de impurezas, motivo que o tem levado a vários estudos sobre suas possíveis 

implicações na saúde humana e ao meio ambiente. Muitas pesquisas têm sido 

realizadas no intuito de se avaliar as propriedades radiológicas do fosfogesso e 

principalmente a probabilidade de causar danos ao meio ambiente. 

TAHA & SEALS (1991) estudaram algumas amostras de trigo cultivadas em 

solo tratado com fosfogesso e acusaram a presença de 226Ra no solo e nas 

amostras, porém, com concentrações muito pequenas, aquém dos valores mínimos 

de segurança estabelecidos por códigos de proteção do meio ambiente. Desta 

forma, os autores descartaram a hipótese de riscos ambientais causados pela 

radioatividade do fosfogesso. 

Segundo TAHA & SEALS (1991), a hipótese de contaminação dos produtos 

agrícolas pelos elementos radioativos do fosfogesso usado no solo também foi 

contestada por uma pesquisa feita pelo instituto LSU Agricola Center (EUA), que 

analisou várias amostras de solo tratado com fosfogesso, de cana-de-açúcar 

cultivada nesse solo e do açúcar derivado desse produto. Em nenhum caso foi 

detectada radiação com intensidade acima dos limites de tolerância preconizados 

por normas ambientais nos EUA. Nesse estudo, usou-se uma 1 tonelada de 

fosfogesso bruto para cada acre(= 0,4047ha) de solo fertilizado. 
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2.8.3 Na construção civil 

2.8.3.1 Produção de gesso 

O fosfogesso pode transformar-se em gesso comum, a partir de um processo 

de beneficiamento, e posteriormente ser usado na manufatura de artefatos pré

moldados, tais como quadros, painéis para paredes e blocos de alvenaria. 

MANGIN (1978) apresenta uma série de operações de beneficiamento do 

fosfogesso que se desenvolve através das seguintes etapas: 

• neutralização do seu pH e lavagem para eliminar impurezas solúveis em 

água; 

• separação entre fosfogesso e impurezas insolúveis em água por 

peneiramento, sedimentação e flotação; 

• desidratação do fosfogesso hemi-hidratado ou di-hidratado. 

O beneficiamento do fosfogesso demanda custos e sua viabilidade de uso 

está condicionada a aspectos econômicos, como a facilidade de se encontrar o 

resíduo e a competitividade com o gesso natural. 

Segundo CHANG & MANTELL (1990), a adequação do fosfogesso à 

produção do gesso exige um alto grau de remoção de suas impurezas, 

principalmente as solúveis (ácidos livres, fosfatos e fluoretos), pois uma pequena 

quantidade dessas impurezas pode afetar o tempo de pega e a resistência do 

gesso produzido. 

Na França, foi desenvolvido um produto comercial a base de fosfogesso 

patenteado como GYPSONA T. Feito essencialmente de uma combinação entre 

fosfogesso processado e uma base de soda cáustica ou cal, o GYPSONA T é um 

tipo de catalisador da pega de ligantes hidráulicos, sendo utilizado principalmente 

na produção de concretos leves e na construção de camadas rodoviárias tratadas 

com esses ligantes (COLOMBEL, 1978). 
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2.8.3.2 Fabricação de agregados para concreto 

Conforme descrito no item 2.8.1.1, durante o processo de dessulfurização do 

fosfogesso, um subproduto granular, incoesivo e praticamente inerte surge da 

obtenção do gás S02. Com a maior parte de seus grãos variando entre 2,5mm e 

40mm, o resíduo tem sido estudado por diversos pesquisadores, tais como TAHA & 

SEALS (1992), FOXWORTHY et ai. (1994), FOXWORTHY et a/. (1996), HANSON 

& LAIRD (1990), com o objetivo de sua aplicação nos ramos da construção civil, 

atuando como agregado graúdo em misturas betuminosas, concreto de cimento 

Portland ou em bases de pavimento estabilizadas granulometricamente. 

Nos trabalhos de FOXWORTHY et a/. (1994) e FOXWORTHY et a/. (1996), 

foram avaliadas as características físicas , químicas, morfológicas e mecânicas 

desse agregado, usando-se os métodos convencionais de ensaio de caracterização 

de agregados para construção civil. O objetivo do primeiro trabalho (FOXWORTHY 

et a/.,1994) foi avaliar seu desempenho em concreto de cimento Portland e do 

segundo trabalho foi verificar seu comportamento em misturas com cimento 

asfáltico a quente. 

Na análise química realizada por HANSON & LAIRD (1990), os principais 

constituintes identificados no agregado foram C aO (41,9%), Si02 (38, 1 %), Fe20 3 

(15,2%), P205 (1,5%) e S03 (1,3%). Além desses compostos, verificou-se a 

presença dos elementos As, Ba, Cd, Pb, Ag, Hg e Se através de ensaios de 

lixiviação. Apesar das concentrações de cada elemento lixiviado estarem dentro 

dos padrões americanos de segurança ambiental, os autores salientaram que os 

metais Pb e As podem exceder suas concentrações-limite quando for de baixa 

qualidade a pirita usada como matéria-prima na obtenção do agregado. 

No estudo feito por FOXWORTHY et a/. (1996), os grãos do resíduo em 

questão apresentam um formato irregular com arestas vivas e pontas, cor negra, 

superfície áspera e porosa. Sua granulometria está ilustrada na figura 2.3, onde se 

percebe que o resíduo possui deficiência de agregados finos, necessitando-se da 

adição desses agregados para que possa se enquadrar dentro das faixas 

granulométricas normalizadas para misturas asfálticas (TAHA & SEALS, 1992). 

Constam na tabela 2.4 os principais resultados experimentais do estudo de 
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FOXWORTHY et a/. (1996) referentes às propriedades do concreto asfáltico 

preparado com cimento asfáltico de petróleo, areia, cimento Portland tipo I (ASTM 

C150) e o agregado avaliado. Em relação ao desempenho do agregado no concreto 

de cimento Portland, investigado por FOXWORTHY et a/. (1994), a tabela 2.5 

apresenta os principais dados experimentais pertinentes à qualidade desse 

concreto, com a dosagem de seus componentes calculada nas seguintes 

quantidades em massa: 178kg de água, 396kg de cimento Portland tipo I, 658kg de 

areia e 1424kg do agregado, para 1m3 de concreto. Nos estudos mencionados, os 

autores concluíram que o bom desempenho do agregado nos concretos asfáltico e 

de cimento Portland, mediante os resultados experimentais obtidos, reforça a 

proposta de usá-lo como material de construção. 
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FIGURA 2.3: Distribuição granulométrica do agregado sintetizado pelo processo de 
obtenção do dióxido de enxofre do fosfogesso (adaptado de TAHA & SEALS, 1992) 

TAHA & SEALS (1992) também estudaram a potencialidade do emprego do 

agregado artificial na construção civil. Para realização desse estudo, foram 

ensaiadas amostras do subproduto de uma usina-piloto pertencente à indústria de 

fertilizantes agrícolas Agrico Uncle Sam (Donaldsonville, EUA), construída em 

parceira pelas companhias Freeport McMoran e Davy McKee Corporation. Os 

autores avaliaram o comportamento mecânico do agregado artificial , comparando-o 

com os agregados convencionais. Os índices de qualidade do agregado obtidos de 
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sua análise física e dos ensaios de durabilidade e resistência mecânica 

apresentaram-se compatíveis aos índices normalmente obtidos pelos agregados de 

uso comum. 

TABELA 2.4: Propriedades mecânicas do concreto asfáltico preparado com o 
agregado subproduto do processo de dessulfurização do fosfogesso (adaptado de 
FOXWORTHY et ai., 1996) 

Teor ótimo de asfalto (Método Marshall)-% 
Resistência à tração (MPa) 
Temperatura dos corpos de prova 
Módulo de resiliência (MPa) 
Creep dinâmico (MPa) 

5,7 
0,89 

TABELA 2.5: Propriedades mecânicas do concreto de cimento Portland preparado 
com o agregado subproduto do processo de dessulfurização do fosfogesso 
(adaptado de FOXWORTHY et a/., 1994) 

Idade dos corpos de prova 
Resistência à compressão (MPa) 
Resistência à flexão (MPa) 
Resistência à tração (MPa) 
Módulo de elasticidade (MPa) 
Coeficiente de Poisson 

1dia 
11,7 

3dias 
19,1 

?dias 
25,9 

28dias 
35,3 
4,94 
2,96 

90dias 
39,3 

23400 
0,16 

Há um consenso entre os pesquisadores de que aspectos técnicos, 

ambientais e econômicos influenciam o uso desse agregado, além de se saber que 

o material ainda está em fase de estudo. A viabilidade econômica de produção do 

agregado é função do custo de obtenção do gás 802, quando comparado com o 

custo de extração do minério de enxofre, principal matéria-prima do ácido sulfúrico 

fabricado pelo método convencional. Geralmente, o minério de enxofre é 

comercializado a preços menores que o gás 802. Além disso, ainda existe pouco 

reconhecimento para uso comercial, em razão da presença e maior aceitação dos 

agregados convencionais no mercado da construção civil. Entretanto, pode seu uso 

tornar-se interessante em regiões próximas de depósitos de fosfogesso e com rara 

ocorrência de agregados convencionais. 

2.8.4 Em pavimentação 

Neste caso o fosfogesso é utilizado na forma compactada, sozinho ou 

misturado com outros materiais de uso comum (solo, areia, cal , cimento) ou de uso 

ainda experimental (cinza volante) em camadas de pavimentos rodoviários. As 
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propriedades do fosfogesso bruto compactado e contido em misturas compactadas 

estão descritas nos itens 2.9 e 2.10. 

2.9 FOSFOGESSO COMPACTADO 

Existe na literatura um grande número de pesquisas sobre as propriedades 

mecânicas do fosfogesso em seu estado bruto compactado, tais como massa 

específica seca, umidade ótima, resistência mecânica, expansibilidade e 

deformabilidade, visando à sua aplicação em obras de engenharia e uso como 

material de construção. A maior parte dos estudos têm mostrado que a resistência 

do fosfogesso depende de seu tipo e dos procedimentos e condições de 

estabilização. O fosfogesso anidro quando compactado desenvolve uma parcela de 

resistência através da aglutinação de suas partículas ao reagirem quimicamente 

com a água, contribuindo desta forma para sua estabilidade. Nos tipos hemi

hidratado e di-hidratado a sua resistência ocorre exclusivamente por estabilização 

mecânica, mediante compactação. 

A experiência de vários pesquisadores reforça o fato de que o fosfogesso 

compactado, principalmente o di-hidratado, apresenta bons índices de resistência 

quando não submetido à imersão em água. Na condição imersa, o material é 

instável, estabelecendo-se então a necessidade de se adicionar estabilizantes 

químicos. Dentre os principais estudos acerca do fosfogesso compactado, 

destacam-se os trabalhos de CHANG & MANTELL (1990), LIN apud CHANG & 

MANTELL (1990)4
, LIN et a/. apud CHANG & MANTELL (1990), TAHA & SEALS 

(1991) e MACCARINI (1991). 

Os trabalhos de HO & ZIMPFER apud CHANG & MANTELL (1990) e HO & 

ZIMPFER apud TAHA & SEALS (1991) contemplam o estudo de algumas 

propriedades mecânicas de amostras de fosfogesso di-hidratado produzidas nos 

EUA. Consta da tabela 2.6 o resumo dos resultados dos ensaios de compactação 

4LIN, K.; FIGUEROA, J. L.; CHANG, W. F. (1985). Engineering Properties of Phosphogypsum. 
PROCEEDINGS OF THE SECOND WORKSHOP ON BY-PRODUCTS OF PHOSPHATE 
INDUSTRIES, Miami, Florida, May, 1985. p. 49-59. 
LIN, K. (1987). Basic Engineering Properties of Phosphogypsum-Based Mixtures Subject to 
Compaction. Ph D. Dissertation, University of Miami, Coral Gables, Florida. May, 1987. 192p. 
HO, R. K. H.; ZIMPFER, W. H., (1985). Comments on lhe lnvestigation of Phosphogypsum for 
Embankment Construction. PROCEEDINGS OF OF THE SECOND WORKSHOP ON BY-PRODUCTS 
OF PHOSPHATE INDUSTRIES, Miami, Florida, May, 1985. p.182-213. 
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Proctor normal e Proctor modificado feitos por HO & ZIMPFER apud CHANG & 

MANTELL (1990) de fosfogessos coletados das companhias de fertilizantes W.R. 

Grace, Amax, Occidental 1, Gardinier, Occidental 2, Conserve I.M.C., localizadas 

no estado da Florida (EUA). Em outra análise foi determinada a permeabilidade do 

fosfogesso, consideradas as duas energias de compactação. Os valores da 

permeabilidade variaram entre 2x1 o·5cm/s e 3x1 o·5cm/s, registrando-se os maiores 

valores nas amostras compactadas na energia Proctor normal. Logo, concluiu-se 

que a permeabilidade do fosfogesso decresce com os aumentos da energia de 

compactação e da quantidade de grãos finos. 

HO & ZIMPFER apud TAHA & SEALS (1991)5 realizaram ensaios de 

compactação Proctor normal e Proctor modificado em fosfogessos dos estados da 

Florida, Louisiana e Texas (EUA). Comparando os resultados, os valores de massa 

especifica seca máxima (Pdmax) e umidade ótima (roo) apresentaram diferenças entre 

si para a mesma energia de compactação. Os autores atribuem esse fato à 

diversidade das origens das amostras de fosfogesso ensaiadas. Na energia Proctor 

normal, os valores de Pdmax variaram de 1,334g/cm3 (83pcf) a 1,522g/cm3 (95pcf) e 

ro0 de 12,8% a 21 ,6%. Na energia Proctor modificado, Pdmax variou entre 1 ,447g/cm3 

(90,3pcf) e 1,618g/cm3 (1 01 pcf) e ro0 entre 15% e 18,4%. Verif icou-se também que, 

para amostras de mesma origem, a aplicação da energia Proctor modificado na 

compactação conduziu valores de Pdmax maiores e de ro0 menores, em relação aos 

valores obtidos na energia Proctor normal. Um estudo complementar mostrou que a 

adição cinza volante ou cimento Portland ao fosfogesso, conduz a aumentos de 

Pdmax e roo. 

No Brasil, MACCARINI (1991) estudou o comportamento mecânico de um 

fosfogesso di-hidratado obtido de uma indústria carboquimica catarinense. Avaliou

se o fosfogesso na condição anidra e compactado na energia equivalente à do 

Proctor modificado. A desidratação do fosfogesso di-hidratado para seu estado 

anidro foi realizada através de seu aquecimento em estufa, a temperatura de 

130°C, durante 20 horas. A massa especifica seca máxima para moldagem dos 

corpos de prova foi de 1 ,41 g/cm3 e umidade ótima de 28%, determinadas no ensaio 

5 HO, R. K. H.; ZIMPFER, W. H., (1985). Comments on the lnvestigation of Phosphogypsum for 
Embankment Construction. PROCEEDINGS OF OF lHE SECOND WORKSHOP ON BY-PRODUCTS 
OF PHOSPHATE INDUSTRIES, Miami, Florida, May, 1985. p.182-213. 
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de compactação. O tempo de cura decorrido desde a moldagem até o instante do 

rompimento dos corpos de prova foi de 5 horas. Completado esse tempo, a 

realização dos ensaios de compressão simples procedeu-se de duas formas: uma 

parte dos corpos de provas foi ensaiada imediatamente após a cura e a outra parte 

ensaiada 1 O dias depois de permanecerem imersos em água. A resistência do 

fosfogesso não imerso foi da ordem de 12,7MPa, sofrendo uma queda de 10% na 

situação de imersão. A adoção do tempo de 1 O dias baseou-se no trabalho anterior 

de TRICH~S & MACCARINI (1988), onde se constatou que a perda de resistência 

do fosfogesso frente à imersão é mais acentuada durante este período, quando o 

grau de saturação do corpo de prova atinge 100%. Em outro experimento realizado 

por MACCARINI (1991) foi avaliada a evolução de crescimento da resistência à 

compressão simples em pequenos tempos de cura (até 50 horas). Conforme os 

resultados obtidos, o tempo de 8 horas forneceu ao fosfogesso a quase totalidade 

de sua resistência, com sua metade sendo alcançada em 2 horas. 

TABELA 2.6: Massa específica seca máxima e umidade ótima de fosfogessos di
hidratados produzidos na Florida (EUA), obtidas dos ensaios de compactação Proctor 
normal e Proctor modificado (adaptado de CHANG & MANTELL, 1990) 

Energia de compactação Proctor normal Proctor modificado 

Fonte industrial do fosfogesso pdmax (g/cmJ-pcQ COo (%) Pdmax (g/cm3-pcQ COo (%) 
W.R. GRACE 1,469-91,7 12,8 1,555-97,1 15,0 
AMAX 1,329-83,0 19,2 1,447-90,3 18,4 
OCCIDENTAL 1 1,469-91,7 18,9 1,477-92,2 17,3 
GARDINIER 1,522-95,0 16,8 1,618-101,0 14,1 
OCCIDENTAL2 1,355-84,6 21,6 1,467-91,6 17,7 
CONSERV 1,448-90,4 19,1 1,520-94,9 15,0 
I.M.C. 1,472-91,9 18,4 1,552-96,9 16,4 

Pdmax- massa específica seca máxima; c0o- umidade ótima 

Nos estudos de LIN et a/. apud CHANG & MANTELL (1990) e LIN apud 

CHANG & MANTELL (1990) sobre fosfogessos tipo di-hidratado de 8 diferentes 

fontes, sendo alguns deles os mesmos estudados por HO & ZIMPFER apud 

CHANG & MANTELL (1990) e HO & ZIMPFER apud TAHA & SEALS (1991), foi 

avaliada a resistência à compressão simples utilizando-se na preparação dos 

corpos de prova dois métodos de compactação: dinâmica e estática. Cada método 

foi escolhido com o objetivo de simular um procedimento típico de compactação de 

materiais empregados em obras de engenharia. Sabe-se, por exemplo, que a 

compactação dinâmica é tradicionalmente utilizada sobre materiais de camadas 

rodoviárias, enquanto que a compactação estática tem fundamental importância na 
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fabricação de peças pré-moldadas, como blocos de alvenaria ou de calçamento, em 

que determinados materiais são submetidos a elevadas pressões de compactação 

alcançadas somente em instalações industriais. 

Na compactação dinâmica foram usadas as energias Proctor normal e Proctor 

modificado em corpos de prova cilíndricos (5x1 Ocm), de acordo com seus valores 

de umidade ótima e massa específica seca máxima determinados previamente. O 

processo de cura consistiu em mantê-los confinados em uma câmara à temperatura 

de aproximadamente 24°C e umidade relativa do ar de 60%, até serem 

completados períodos de cura de 3, 7, 14, 21 e 28 dias. Um dos pontos 

fundamentais desse estudo foi avaliar a susceptibilidade do fosfogesso compactado 

à ação da água, comparando as resistências obtidas dos ensaios de compressão 

simples com corpos de prova ensaiados sem imersão e após imersão de 2 dias. A 

figura 2.4 apresenta o desenvolvimento de resistência à compressão simples, em 

função do tempo de cura, de um fosfogesso ensaiado sem imersão. Na condição 

imersa não houve resistência, pois todo o material se desintegrou. Os resultados de 

resistência para todos os fosfogessos foram bastante diversificados, variando entre 

0,69MPa e 5,52MPa; entretanto, a maior parte desses valores encontram-se entre 

2,07MPa e 3,45MPa. Em todos os casos, a quase totalidade da resistência foi 

alcançada nos 14 primeiros dias de cura. Além do tempo de cura, observou-se que 

o aumento da energia de compactação provoca o aumento da resistência (vide 

figura 2.4). 

Os efeitos da compactação estática sobre o fosfogesso são semelhantes aos 

encontrados na compactação dinâmica, ou seja, os fatores que governam o 

comportamento da resistência à compressão simples do fosfogesso compactado 

(energia de compactação, tempo e condição de cura) são os mesmos para os dois 

tipos de compactação: estática e dinâmica. LIN et ai. apud CHANG & MANTELL 

(1990) e LIN apud CHANG & MANTELL (1990) relataram que o aumento da 

pressão de compactação estática aplicada aos corpos de prova de fosfogesso 

fornece, em geral, o aumento de suas .resistência e massa específica seca máxima, 

conforme indicado na tabela 2. 7. Para uma mesma pressão de compactação, os 

corpos de prova ensaiados sem imersão apresentaram resistências maiores que 

dos ensaiados após imersão em água. Um fato especial ocorreu com relação ao 
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fosfogesso fornecido pela empresa USS, em que todos seus corpos de prova 

sofreram colapso na condição imersa. 
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FIGURA 2.4: Resistência à compressão de fosfogesso compactado nas energias 
Proctor normal e Proctor modificado, em função do tempo de cura (adaptado de 
CHANG & MANTELL, 1990) 

Das considerações de CHANG & MANTELL (1990), destaca-se que os 

corpos de prova compactados estaticamente são instáveis na presença de água 

quando sua pressão de compactação for inferior a 5, 17MPa (750psi). As principais 

soluções, neste caso, seriam utilizar pressão maiores ou adicionar ao fosfogesso 

um material estabilizante, como o cimento. 

Assim, a maioria das pesquisas constata que o fosfogesso bruto compactado 

não é adequado para ser usado na construção de bases e sub-bases de 

pavimentos rodoviários, por não apresentar estabilidade necessária perante à ação 

da água. Por outro lado, seu uso torna-se viável na construção civil, para fabricação 

de tijolos e painéis, desde que sejam sobre eles aplicadas pressões de 

compactação estática suficientes para que o produto final tenha a resistência 

mecânica desejada para uso comercial (CHANG & MANTELL, 1990; TAHA & 

SEALS, 1991). 
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TABELA 2.7: Resistência à compressão simples e massa específica seca máxima de 
vários fosfogessos di-hidratados submetidos à compactação estática, ensaiados sem 
imersão e após Imersão (adaptado de CHANG & MANTELL, 1990~ 

Fonte do Gardlnier Agrico uss IMC Oxy Grace Royster Farmland 
fosfogesso 
Pressão de Resistência à compressão simples, MPa (condição sem imersão) 

compactação 
~MPa) 
5,17 1,36 3,05 2,13 3,41 1,02 3,46 0,68 0,80 
10,34 2,26 3,75 2,67 4,04 1,41 5,72 1,01 1,43 
20,68 4,83 5,17 4,72 5,07 3,21 6,86 1,95 2,92 
41,37 7,61 6,44 6,91 6,22 4,33 12,64 3,67 5,76 
82,74 13,71 7,75 11,98 11 ,19 5,63 17,63 6,77 9,82 

Pressão de Resistência à compressão simples, MPa (condição com imersão) 
compactação 

(MPa) 
5,17 0,07 0,15 0,12 
10,34 0,30 0,19 0,37 0,21 0,24 0,14 
20,68 0,90 0,25 0,85 0,36 0,72 0,65 0,46 
41,37 1,99 0,08 1,76 0,96 1,94 1,63 1,26 
82,74 0,43 2,09 4,52 1,71 4,31 3,62 2,96 

Pressão de Massa específica seca máxima (g/cm3) 
compactação 

MP a 
5,17 1,38 1,54 1,54 1,51 1,36 1,52 1,47 1,49 

10,34 1,44 1,59 1,59 1,55 1,46 1,57 1,51 1,57 
20,68 1,52 1,70 1,68 1,68 1,59 1,68 1,55 1,68 
41 ,37 1,68 1,79 1,76 1,76 1,71 1,79 1,71 1,78 
82,74 1,79 1,87 1,91 1,87 1,81 1,92 1,83 1,92 

2.10 MISTURAS CONTENDO FOSFOGESSO 

Dos principais tipos de misturas compactadas contendo fosfogesso e outros 

materiais, com vistas ao seu emprego em pavimentação, podem ser citadas as 

misturas de fosfogesso e cimento, fosfogesso e solo, fosfogesso e cinza volante e 

concreto compactado rolado. Na literatura são relatadas pesquisas que abrangem 

desde trabalhos em laboratório até o monitoramento de pistas experimentais 

construídas com esses materiais. A presente revisão bibliográfica enfoca 

particularmente a mistura de fosfogesso e cimento, por ser esta mistura objeto de 

nosso estudo. Revisões mais detalhadas sobre as outras misturas podem ser 

encontradas nas dissertações de ORTIZ (1997), TAKEDA (1998) e KOBAYASHI 



Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica 38 

(2000) elaboradas na EESC/USP. A mistura de fosfogesso e solo é também 

abordada, mas apenas para efeito de complementação desta Revisão. 

2.1 0.1 Misturas de fosfogesso e solo 

CHANG et a/. (1989), MAJI et a/. apud CHANG & MANTELL (1990), ZHOU et 

a/. apud CHANG & MANTELL (1990), TAHA & SEALS (1991) relataram o estudo de 

misturas compactadas de fosfogesso e solo e seu emprego na construção 

rodoviária. Alguns desses estudos resultaram na construção de duas pistas 

experimentais no estado da Florida (EUA), municípios de Polk e Columbia. Na 

Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP), foi desenvolvido por ORTIZ 

(1997) um trabalho usando essa mistura. 

ZHOU et a/. apud CHANG & MANTELL (1990) e MAJI et a/. apud CHANG & 

MANTELL (1990)6 estudaram algumas propriedades mecânicas de misturas 

compactadas de fosfogesso e solo, com diferentes proporções em massa de cada 

componente. Em ambos os estudos utilizou-se um fosfogesso di-hidratado 

fornecido pela companhia de fertilizantes Gardinier, Florida (EUA). 

ZHOU et ai. apud CHANG & MANTELL (1990) investigaram as relações entre 

massa específica e umidade e a resistência à compressão de misturas de 

fosfogesso e solo, que foram submetidas a ensaios de compactação Proctor 

modificado e, posteriormente, a ensaios de compressão simples nas condições de 

massa específica seca máxima e umidade ótima pré-determinadas. As proporções 

em massa de fosfogesso e solo foram de 1:1, 1:2 e 1:3. A figura 2.5 mostra a 

relação entre massa específica seca e umidade para cada uma das misturas. 

Observou-se que o maior valor de massa específica seca máxima foi obtido na 

mistura de proporção 1 :2, chegando-se a um valor de 2,02g/cm3
, junto com 

umidade ótima de 8, 7%. A proporção 1:1 implicou em menores valores de massa 

específica seca. Esse fato pode ser atribuído à massa específica dos sólidos do 

6 MAJI, A. ; FIGUEROA, J.; CHANG, W. F. (1985) Engineering Properties of Phosphogypsum, Sand 
and Clay Mixtures. PROCEEDINGS OF SECOND WORKSHOP ON BY-PRODUCTS OF 
PHOSPHATE INDUSTRIES, Miami, Florida, May, 1985, p.283-266. 
ZHOU, L.; FIGUEROA, J.; CHANG, W. F. (1986). Engineering Properties of Phosphogypsum and 
Sand Mixtures for Secondary Roads. PROCEEDINGS OF THIRO WORKSHOP ON BY-PRODUCTS 
OF PHOSPHATE INDUSTRIES, Miami, Florida, November, 1986, p.285-313. 
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fosfogesso ser menor que a do solo, visto que nessa proporção a quantidade de 

fosfogesso na mistura é menor que na proporção 1 :2. 
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FIGURA 2.5: Massa especifica seca máxima e teor de umidade das misturas de 
fosfogesso e areia obtidas dos ensaios Proctor modificado (ZHOU et ai. apud CHANG 
& MANTELL, 1990) 

Os ensaios de compressão simples das misturas de fosfogesso e solo foram 

realizados imediatamente após a preparação dos corpos de prova, que foram 

compactados na energia modificada do ensaio Proctor. A maior resistência à 

compressão simples foi obtida com a mistura de proporção 1 :2, alcançando-se o 

valor de 0,28MPa (40psi). Em uma etapa posterior, os autores analisaram a 

variação de resistência à compressão simples em função da umidade de 

compactação das misturas de proporção 1 :2. Os teores de umidade adotados foram 

de 6%, 7%, 8%, 9% e 10%, e os corpos de prova, após compactados, foram 

embalados em filmes plásticos e curados durante períodos variados. Os resultados 

mostraram que o teor de umidade em que foram obtidos os maiores valores de 

resistência correspondem a 7%, abaixo da umidade ótima de 8,7%. ORTIZ (1997) 

considerou que nas misturas de fosfogesso e solo é comum que maiores 

resistências sejam alcançadas para teores de umidade um pouco menores que a 

umidade ótima, independente da energia de compactação aplicada na moldagem 

dos corpos de prova. 
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ZHOU et a/. apud CHANG & MANTELL (1990) completou seu estudo 

analisando o comportamento tensão-deformação da mistura de fosfogesso e solo 

na proporção 1:2, através de ensaios de compressão simples. Com base nas 

estatísticas dos resultados obtidos, os autores constataram que a mistura possui 

um comportamento linear na faixa de O% a 85% de sua resistência à compressão 

simples, conforme mostra a figura 2.6. 
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FIGURA 2.6: Curva de tensão-deformação da mistura de fosfogesso e solo na 
proporção 1:2 (adaptado de CHANG & MANTELL, 1990) 

MAJI et a/. apud CHANG & MANTELL (1990) pesquisaram o desempenho de 

misturas compostas de fosfogesso, areia e um tipo de solo areno-argiloso. A adição 

do solo teve a finalidade de diminuir o índice de vazios e fornecer um material 

ligante na mistura fosfogesso-areia . Os procedimentos e condições de ensaios 

foram similares aos realizados por ZHOU et a/. apud CHANG & MANTELL (1990), 

tanto para a determinação das curva de compactação do ensaio Proctor modificado 

quanto para o ensaio de compressão simples. 

Nesse estudo foram comparadas as resistências à compressão simples de 

duas misturas com diferentes proporções em massa. As proporções de fosfogesso, 

areia e solo usadas foram, respectivamente, de 0,5:1:1,5 e O: 1 :2. A proporção 0:1 :2 

refere-se a uma mistura isenta de fosfogesso, tratando-se somente de areia e solo. 



Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica 41 

Os maiores valores de massa específica seca máxima e de resistência à 

compressão simples foram de 2,0g/cm3 e 2,9MPa, respectivamente, obtidos para a 

mistura de proporção 0,5:1:1 ,5. 

ORTIZ (1997) realizou um estudo sobre resistência à compressão simples de 

misturas de fosfogesso anidro e solo argiloso, compactadas na energia Proctor 

normal nos seguintes teores de umidade: umidade ótima (roa). roo ± 1 ,5%, roo ± 3% e 

roo ± 6%. O estudo foi realizado no Departamento de Transportes da EESC/USP, 

onde foi utilizado um fosfogesso di-hidratado obtido da companhia de fertilizantes 

FOSFERTIL. Submeteu-se o fosfogesso a uma temperatura de 130°C em estufa 

durante 24 horas, de forma a convertê-lo em anidro. Na composição dessas 

misturas os teores de fosfogesso anidro foram de 0%, 20%, 40%, 60%, 80% e 

100%. 

Os corpos de prova foram compactados em equipamento contendo molde 

cilindrico de dimensões reduzidas (5x5cm) com 100% de grau de compactação. 

Após sua preparação, foram embalados em filme plástico e mantidos dentro de 

caixas de isopor por períodos de 3, 7, 28 e 84 dias. Completada a cura, os corpos 

de prova foram ensaiados sob duas condições: sem imersão e após imersão em 

água por 4 horas. 

A partir dos resultados obtidos em laboratório, ORTIZ (1997) constatou o 

aumento de resistência à compressão simples das misturas favorecido pela adição 

de quantidades crescentes de fosfogesso, conforme apresentado na tabela 2.8. 

Além disso, a resistência das misturas sem imersão foi maior que a das misturas 

com imersão. Outra observação importante foi de que o efeito do tempo de cura 

sobre a resistência foi mais efetivo nos primeiros 28 dias de cura e, após esse 

período, a resistência tende a se estabilizar ou a diminuir lentamente. 

ORTIZ (1997) comentou que as misturas de solo e fosfogesso apresentam 

resistência satisfatória para uso em construção de pavimentos, entretanto possuem 

o inconveniente do dispêndio de energia para transformar o fosfogesso di-hidratado 

em sua forma anidra, visto que a geração de fosfogesso anidro é pouco comum nas 

indústrias de fertilizantes. Por isso, é mais interessante utilizar o fosfogesso di

hidratado bruto, coletado direto dos depósitos e estabilizado com cimento, pois 
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essa mistura possibilita, segundo a revisão bibliográfica realizada, resistência 

suficiente para atender às exigências mínimas adotadas por normas, principalmente 

quando se utiliza teores de cimento maiores que 1 O% e energia de compactação 

acima da normal. 

TABELA 2.8: Valores de resistência à compressão simples dos corpos de prova de 
solo e fosfogesso anidro, com e sem imersão, em função do teor de fosfogesso e 
tempo de cura (ORTIZ, 1997) 

Teor de Resistência ã compressão simples {MPa) 

fosfogesso {%) Tempo de cura {dias) 

3 I 7 I 28 I 84 

Sem imersão 

20 0,84 1,05 1,14 0,92 
40 1,23 1,47 1,83 1,33 
60 1,60 2,74 2,65 2,16 
80 2,70 4,54 5,86 6,08 

100 6,43 6,80 9,78 5,18 
Após 1mersão 

20 0,44 0,44 0,39 0,52 
40 0,74 0,77 0,97 0,90 
60 0,76 1,66 2,20 1,55 
80 2,33 3,54 5,22 5,56 
100 3,13 5,08 8,33 3,03 

2.1 0.2 Misturas de fosfogesso e cimento 

GREGORY et a/. (1984), SAYLAK et a/. (1988), CHANG & MANTELL (1990), 

TAHA & SEALS (1991), TAHA et a/. (1992), ONG et a/. (1993), GERRITY et a/. 

(1994), TITTLEBAUM et a/. (1995), GUTTI et a/. (1996), TAKEDA (1998), 

KOBAYASHI (2000) são exemplos de pesquisadores que se dedicaram ao estudo 

de misturas compactadas contendo fosfogesso e cimento. Conforme descrito 

anteriormente, o fosfogesso compactado não apresenta estabilidade frente à ação 

da água, necessitando-se de algum mecanismo que proporcione melhorias em 

suas características mecânicas para que possa ser usado em construção 

rodoviária. Os trabalhos supracitados relatam as propriedades mecânicas do 

fosfogesso estabilizado com cimento e os fatores que as influenciam, tais como teor 

e tipo de cimento, energia de compactação, idade (tempo de cura), condição de 

cura e pH. 
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GREGORY et a/. (1984) estudaram a variação da resistência de misturas de 

fosfogesso e cimento, compactadas na energia Proctor modificado, em função do 

pH. Foram utilizados um fosfogesso di-hidratado da empresa Mobil Chemical 

Company coletado de dois depósitos com diferentes idades e o cimento Portland 

tipo I (ASTM C 150) nos teores de 3%, 6% e 10%. De acordo com análises 

químicas, os valores de pH foram de 5,2, referente ao depósito mais antigo, e de 

2,5, para o mais recente. Os corpos de prova usados para ensaio de compressão 

simples eram cilindricos, com 5 em de diâmetro e 1 O em de altura. 

Mediante os resultados desses ensaios, observou-se que o fosfogesso de pH 

igual a 2,5 produziu misturas com baixa resistência à compressão, enquanto o 

fosfogesso de pH 5,2 forneceu resistências maiores. Em outra análise, verificou-se 

que, de modo geral, os valores de resistência à compressão aumentam à medida 

que o teor de cimento e o tempo de cura aumentam. Tomando-se como referência 

o valor mínimo de resistência à compressão simples, aos 7 dias, de 4,38MPa 

(650psi) para bases rodoviárias estabilizadas com cimento, normalizado pelo 

Departamento de Estradas do Texas (SDHPT), EUA, os autores identificaram 

resistências acima desse valor nas misturas com teor de 10% de cimento e 

fosfogesso com pH superior a 5,0. Outra norma tomada para efeito de comparação 

estabelece valores mínimos de resistência para argamassas convencionais de 

cimento e areia compreendidos entre 1,38MPa (200psi) e 2,07MPa (300psi). Os 

resultados mostraram que todas as misturas apresentaram resistência aos 7 dias 

maiores que 1,38MPa, e que para teores de 6% e 10%, os valores excederam 

2,07MPa. 

Na avaliação de SA YLAK et a/. (1988) feita em amostras de fosfogesso 

retiradas da mesma companhia Mobil Chemical Company, a resistência alcançada 

com a estabilização por cimento foi maior no fosfogesso proveniente de depósitos 

inativos (mais antigos), com cerca de 7 anos de idade e pH de 5,2. Já o fosfogesso 

proveniente de alguns depósitos ativos, com pH de 2,5, forneceram pouca ou 

nenhuma resistência (vide figura 2. 7). Esse fato confirma a significante influência do 

pH do fosfogesso na resistência das misturas estabilizadas com cimento. TAHA et 

ai. (1992) explicaram que uma parcela do cimento é destinada à neutralizar a 

acidez do fosfogesso, perdendo-se desta forma uma parte da resistência que seria 

desenvolvida por essa parcela. Logo, quanto mais ácido o fosfogesso, menor a 
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contribuição do cimento na resistência da mistura. SAYLAK et a/. (1988) fizeram 

outra constatação sobre a existência de granulometria e forma das partículas mais 

variadas no material mais envelhecido. Tais características conduzem a maiores 

densidade e estabilidade, através da melhor compactação obtida. 
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FIGURA 2.7: Resistência à compressão simples de fosfogesso estabilizado com 6% 
de cimento, em função do tempo de cura e do pH do fosfogesso (adaptado de 
SAYLAK et ai., 1988) 

O estudo de TAHA et a/. (1992) destacou os efeitos do tempo de cura, do teor 

e tipo de cimento sobre a resistência à compressão simples e expansibilidade de 

misturas de fosfogesso di-hidratado e cimento. A compactação dos corpos de prova 

foi realizada com a energia Proctor normal e foram adotados teores de cimento de 

5%, 8%, 10% e 13%. A figura 2.8 mostra a influência do teor de cimento e do tempo 

de cura sobre a resistência das misturas. Pode-se observar que o crescimento do 

teor de cimento e o decorrer do tempo de cura conduzem ao aumento da 

resistência. A figura 2.9 ilustra as variações de resistência, aos 7 dias, em função 

da utilização de três diferentes marcas de cimento - Citadel Leharve e United, 

ambos tipo V, e Gifford-Hill, tipo 11, com todas as misturas compostas com o teor de 

10%. No estudo de expansibilidade das misturas, foram utilizadas 4 marcas 

diferentes de cimento, apresentando em suas composições os seguintes teores de 

aluminato tricálcico (C~) : 
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• Tipo 1: Citadel Demopolis cement (11 o/o de C~) 

• Tipo 11: Ideal fine grind cement (7% de C~) 

• Tipo V: Gifford-Hill (5% de C~) 

• Tipo 11: Lone Star cement (0% de C~) 
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FIGURA 2.8: Resistência à compressão simples de misturas de fosfogesso e cimento, 
nos teores de 4%, 8%, 10% e 13%, em função do tempo de cura (adaptado de TAHA et 
ai., 1992) 

Os corpos de prova foram preparados em moldes cilíndricos com dimensões 

internas de 1 0,2cm de diâmetro e 28,9cm de altura, compactados na energia 

Proctor normal e curados em câmara úmida à temperatura de 38°C e umidade 

relativa do ar de 1 00%, por períodos que se estenderam até 3 anos. Os resultados 

de expansão nas misturas de fosfogesso e cimento mostraram que para os teores 

de C~ menores que 5%, a maior parte da expansão ocorre nas primeiras semanas 

de cura, seguida de pouca expansão. Para teores acima de 5%, a expansão 

ocorreu de forma continuada e gradativa durante os 3 anos de cura. 

TAHA et ai. (1992) consideraram que os vários teores de C~ no cimento 

acarretam comportamentos expansivos diferenciados nas misturas de fosfogesso e 

cimento. Isso ocorre devido à quantidade de etringita formada na mistura com o 
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tempo e que varia conforme a proporção de C~ existente. Etringita é um tipo de 

cristal expansivo resultante da reação quimica entre C~ contido no cimento 

Portland e íons de sulfato (S04) fornecidos por diferentes fontes, inclusive o 

fosfogesso, que causa aumento de volume, que pode ocasionar a perda de 

resistência e ruptura das misturas contendo cimento. No Brasil, um estudo mais 

aprofundado sobre os mecanismos de expansibilidade em misturas compactadas 

de fosfogesso e cimento foi realizado por KOBAYASHI (2000), que utilizou 4 

diferentes tipos de cimento, avaliando-se a influência de cada um na expansão 

dessas misturas. 
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FIGURA 2.9: Resistência à compressão simples de misturas de fosfogesso e cimento 
para teores de 8% e 10% dos cimentos tipos V e 11 (adaptado de TAHA et ai., 1992) 

Complementarmente, TAHA et a/. (1992) também avaliaram a influência da 

energia de compactação sobre a resistência dessas misturas, utilizando as energ ias 

Proctor normal e Proctor modificado na compactação dos corpos de prova para os 

ensaios de compressão simples. Os resultados obtidos mostraram um ganho de 

resistência, aos 7 e 28 dias, de 130% e 90%, respectivamente, nos corpos de prova 

compactados na energia Proctor modificado, em relação aos compactados na 

energia Proctor normal. 
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ONG et ai. (1993) investigaram a variação da resistência à compressão 

simples de misturas de fosfogesso di-hidratado e cimentos tipo 11, V, IP, liA, 

classificados conforme a norma americana ASTM C 150, com teores de 4%, 6%, 

8%, 10% e 14%. Foram confeccionados corpos de prova cilíndricos, 5cm de 

diâmetro e 1 Ocm de largura, compactados nas energias Proctor normal e Proctor 

modificado. A condição de cura consistiu em mantê-los selados em filme plástico 

durante 7 dias. As figuras 2.1 O e 2.11 apresentam para as energias normal e 

modificada, respectivamente, a resistência à compressão simples, aos 7 dias, em 

função do tipo e teor de cimento. 

Os autores observaram que as resistências alcançadas pela compactação na 

energia Proctor normal e com teores cimento até 8% não superam o padrão de 

resistência à compressão simples mínima de 1,7MPa, aos 7 dias, para bases 

rodoviárias cimentadas, normalizado pelo Departamento de Transporte da 

Louisiana (EUA). Esse nível de resistência pode ser obtido, elevando-se o teor de 

cimento para mais de 14% ou aumentando a energia de compactação. Verifica-se 

na figura 2.11 que na energia Proctor modificado, os teores entre 6% e 8% são 

suficientes para fornecer resistências superiores a 1,7 MPa. 

Num estudo complementar, ONG et a/. (1993) analisou o desenvolvimento da 

resistência de uma mistura de fosfogesso e um cimento de alta resistência inicial 

(tipo 111, na classificação americana) compactada na energia Proctor normal, na 

expectativa de obter resistências, até os 7 dias, maiores que o valor de 1, 7MPa, 

não alcançado com o uso de outros tipos de cimento. Entretanto, apesar de terem 

sido obtidos valores maiores aos 3 dias, o nível de resistência aos 7 dias ficou 

muito próximo aos obtidos com os cimentos anteriores, não se alcançando o valor 

mínimo exigido. 
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FIGURA 2.11: Resistência à compressão simples, aos 7 dias, de misturas de 
fosfogesso e cimentos tipos 11, V, IP e liA, nos teores de 4%, 6% e 8%, compactadas 
na energia Proctor modificado (ONG et a/. 1993) 

A influência do processo de cura sobre a resistência à compressão simples 

de misturas compostas de fosfogesso e cimento foi estudada por LIN apud TAHA & 
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SEALS (1991 ( As misturas compostas com fosfogesso di-hidratado e 10% de 

cimento tipo I (ASTM C150) foram compactadas nas energias Proctor normal e 

Proctor modificado. Após a compactação, os corpos de prova foram curados por um 

período de 28 dias, sob três condições: secos ao ar, selados em filme plástico e 

com imersão em água durante 48 horas antes da realização dos ensaio de 

compressão simples. Os resultados apresentados na tabela 2.9 indicam que os 

maiores valores de resistência correspondem aos corpos de prova secos ao ar e 

compactados na energia Proctor modificado, embora não seja essa condição a 

mais adequada para simular situações reais de pavimento. 

TABELA 2.9: Comparação entre valores de resistência à compressão simples, aos 28 
dias, de misturas contendo fosfogesso e 10% de teor de cimento, em função de três 
condições de cura e de duas energias de compactação (LIN apud TAHA & SEALS, 

199~1~~~~------~----~~~~~----~~~~~~~--
Energia de compactação Resistência à compressão simples (psi/MPa) 

Proctor Normal 
Proctor Modificado 

Selado Imerso Seco ao ar 
621/4,28 520/3,59 1307/9,01 
841/5,80 641/4,42 1660/11,45 

A possibilidade de se aumentar a resistência das misturas de fosfogesso e 

cimento promovendo a neutralização da acidez do fosfogesso foi investigada por 

GADALLA et ai. (1990). Os agentes de neutralização usados foram os álcalis 

hidróxido de sódio (NaOH) e hidróxido de cálcio (Ca(OH)2). Os corpos de prova 

foram compactados na energia Proctor normal, em seguida embalados em filme 

plástico e curados por períodos de 3, 7, 28 e 42 dias. Os resultados dos ensaios de 

compressão simples foram comparados, considerando-se as misturas com 

fosfogesso neutralizado e com fosfogesso não neutralizado. Relatou-se que o tipo 

de neutralizante empregado não conduz a diferenças significantes nos valores de 

resistência. Segundo SAYLAK et a/. (1988), apenas a neutralização não é suficiente 

para fazer com que o fosfogesso alcance o mesmo nlvel de resistência de um 

fosfogesso envelhecido, pois cerca de 50% dessa resistência é devida à dimensão 

e forma das partículas. 

GERRITY et ai. (1994) realizaram vários ensaios para determinação do 

módulo de resiliência de misturas de fosfogesso di-hidratado e cimento tipo I (ASTM 

C 150). Foram utilizados corpos de prova cilíndricos nas dimensões 5x1 Ocm, 

7 LIN, K. (1987). Basic Englneering Properties of Phosphogypsum-Based Mixtures Subject to 
Compaction. Ph D. Dissertation, University of Miami, Coral Gables, Florida. May, 1987. 192p. 
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compacta dos a 1 00% e 95% da massa especifica seca máxima do Proctor normal e 

do Proctor modificado, respectivamente, com umidade de 15% para ambas as 

energias. A cura dos corpos de prova foi feita por períodos de 7 e 28 dias. Três 

amostras foram moldadas para cada mistura e ensaiadas para se obter o módulo 

de resiliência a uma carga repetida correspondente a 30% da resistência à 

compressão simples. 

Nesse mesmo estudo, verificou-se que fosfogesso estabilizado com teor de 

12% de cimento tem um módulo de resiliência de 283MPa e 1655MPa, nas 

energias normal e modificada, respectivamente. A resistência mínima à 

compressão simples de 1,7MPa, aos 7 dias, adotada pela norma americana para 

misturas de solo-cimento, pôde ser alcançada ao se usar a energia de 

compactação Proctor modificado. Como não foi mencionada a condição de ensaio 

nesse estudo, supõe-se que as amostras ensaiadas não tenham sido inundadas 

previamente. A tabela 2.1 O apresenta os valores médios de resistência à 

compressão simples e módulo de resiliência das misturas em questão. Entre as 

conclusões obtidas, os autores citam que a resistência e o módulo de resiliência 

aumentam com o aumento do teor de cimento e da energia de compactação. 

TABELA 2.10: Resistência à compressão simples e módulo de resiliência 
misturas de fosfogesso e cimento (GERRITY et ai., 1994) 

das 

Material Resistência à Desvio 

12% CP+ FG, 100% 
Normal, 7 dias 

12% CP+ FG, 95% 
Modificado, 7 dias 

12% CP+ FG, 95% 
Modificado, 28 dias 

compressão simples Padrão 
(MPa) (MPa) 
0,45 0,05 

2,33 0,34 

3,08 0,39 

Módulo de 
reslllêncla 

(MPa) 
283 

1014 

1655 

Desvio 
Padrão 
(MPa) 

52 

62 

75 

No estudo realizado por TAKEDA (1998) na EESC/USP, foram ensaiadas 

misturas de fosfogesso di-hidratado e cimento tipo CP 11-F 32 (cimento Portland 

composto com filler, segundo a norma NBR 11578), para se obter valores de 

resistência à compressão simples, módulo tangente inicial e módulo de resiliência. 

O fosfogesso foi fornecido pela companhia FOSFERTIL, localizada em Uberaba 

(MG). Para a determinação dos parâmetros considerados, o autor realizou ensaios 

de compactação, de compressão simples e triaxial dinâmico. Na estabilização do 

fosfogesso utilizou-se teores de cimento de 7%, 10%, 12% e 15%. Os corpos de 
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prova foram compactados em equipamento de dimensões reduzidas, conforme a 

norma DERISP M 191/88, nas energias equivalentes ao Proctor normal e ao 

Proctor intermediário e nas condições de massa específica seca máxima e umidade 

ótima determinadas previamente nos ensaios de compactação Proctor normal e 

intermediário. Após compactados, os corpos de prova foram curados durante 7, 14, 

28 e 84 dias, mantendo-os embalados com filme plástico para se evitar perda de 

umidade. Os ensaios de compressão simples foram realizados em duas condições: 

sem imersão e após imersão em água por 4 horas. 

Os resultados dos ensaios de compactação mostraram que a variação da 

umidade ótima com o teor de cimento para as duas energias de compactação 

consideradas, foi muito pequena, na ordem de 1%. Os valores de umidade ótima 

correspondentes às energia normal e intermediária foram de 23,5% e 16,5%, 

respectivamente. Observou-se também que os valores de massa especifica seca 

máxima crescem com o aumento do teor de cimento. 

TAKEDA (1998) realizou ensaios de compressão simples em prensa dotada 

com sistema de aquisição automática de dados que fornece o monitoramento 

contínuo do ensaio, permitindo o traçado das respectivas curvas tensão x 

deformação e possibilitando assim o cálculo do módulo tangente inicial (Eo), 

parâmetro este usado no estudo da deformabilidade. Para o ensaio de compressão 

dinâmico, observou-se o mesmo procedimento adotado por GERRITY et ai. (1994), 

utilizando corpos de prova de 5 em de diâmetro e 1 O em de altura, compactados 

através de cilindro bipartido, em 3 camadas. 

Os resultados dos ensaios de compressão simples mostraram a tendência de 

crescimento da resistência em função do aumento do teor de cimento, da energia 

de compactação e do tempo de cura. De forma geral, a resistência das misturas 

com teores de 10%, 12% e 15% de cimento, tomadas em relação à resistência das 

misturas com teor de 7%, aumentam na mesma proporção para todos os períodos 

de cura. A média de aumento das resistências com 10%, 12% e 15% de cimento foi 

de 25%, 39% e 64%, respectivamente, em relação à resistência das misturas com 

7% de cimento. Esse padrão se verifica para as duas energias de compactação 

usadas. 
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A figuras 2.12 e 2.13 mostram que a maior taxa de crescimento da resistência 

ocorre em idades inferiores a 14 dias. Aos 3, 7 e 14 dias, as misturas alcançaram, 

em média, 27%, 65% e 79% da resistência obtida aos 84 dias, respectivamente. Ao 

se analisar os efeitos da imersão, verifica-se que, em média, as resistências 

imersas são 8% menores que as resistências não imersas, independente das 

demais variáveis analisadas. Conforme observa-se nestas figuras, apenas as 

misturas com teor de cimento acima de 12% e compactadas na energia 

intermediária satisfazem o limite de resistência à compressão simples, aos 7 dias, 

de 2,1 MPa, estabelecido pela norma de solo-cimento ABNT NBR 12553/92. 

Quanto à influência da energia de compactação, o aumento da resistência devido 

ao aumento da energia de compactação variou entre 66% e 91%, sendo que esse 

ganho foi mais efetivo nas misturas com menores teores de cimento, 5% e 7%, 

elevando em 80% a resistência. Para teores de 10% e 15%, esse ganho foi da 

ordem de 70%. 

No estudo de deformabilidade do fosfogesso estabilizado com cimento, 

TAKEDA (1998) observou que o crescimento do módulo tangente inicial (E0) ocorre 

em função do aumento do teor de cimento, da energia de compactação e do tempo 

de cura, tal como indicado nas figuras 2.14 e 2.15. Esse comportamento foi 

semelhante ao da resistência à compressão simples. Através destas figuras, pode

se observar que o maior gradiente de crescimento de E0 ocorre nos primeiros 14 

dias de cura. Os valores de Eo obtidos nos corpos de prova ensaiados após a 

imersão foram menores que os correspondentes à condição sem imersão. Essa 

redução variou de acordo com a energia de compactação: as reduções de Eo 

foram, em média, 3,2% e 5,2% para as energias normal e modificada, 

respectivamente. O aumento da energia de compactação também promoveu o 

aumento de Eo, variando entre 4% e 17%, porém não foi tão expressivo quanto ao 

observado na resistência à compressão simples, que variou de 66% a 91 %. 
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FIGURA 2.12: Resistência à compressão simples de misturas de fosfogesso e 
cimento, em função da energia de compactação, do teor de cimento e do tempo de 
cura para ensaio sem imersão (TAKEDA, 1998) 
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FIGURA 2.13: Resistência à compressão simples de misturas de fosfogesso e 
cimento, em função da energia de compactação, do teor de cimento e do tempo de 
cura para ensaio com Imersão (TAKEDA, 1998) 
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FIGURA 2.14: Módulo tangente inicial de misturas de fosfogesso e cimento, em 
função da energia de compactação, do teor de cimento e do tempo de cura para 
ensaio sem imersão (TAKEDA, 1998) 
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FIGURA 2.15: Módulo tangente Inicial de misturas de fosfogesso e cimento, em 
função da energia de compactação, do teor de cimento e do tempo de cura para 
ensaio com Imersão (TAKEDA, 1998) 
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No estudo do módulo de resiliência das misturas de fosfogesso e cimento 

feito por TAKEDA (1998), observou-se que tanto o aumento da energia de 

compactação quanto o aumento do teor de cimento (de 7% para 15%) provocaram 

o aumento do módulo de resiliência. PERICLEOUS (1996), em um estudo 

semelhante, observou que o módulo de resiliência cresce com o aumento da massa 

especifica do material, teor de cimento e tempo de cura, e decresce com o aumento 

do teor de umidade usado na mistura. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 INTRODUÇÃO 

A investigação experimental foi conduzida de forma a permitir o estudo da 

variação da resistência à compressão simples e da deformabilidade de misturas 

compactadas compostas de fosfogesso e cimento, em função do tipo e teor de 

cimento, da energia de compactação, do tempo de cura e da condição dos corpos 

de prova para o ensaio de compressão simples (com ou sem imersão prévia em 

água). Ressalta-se que a influência do tipo de cimento no comportamento mecânico 

das misturas de fosfogesso e cimento foi o principal parâmetro investigado nesta 

pesquisa. 

As determinações da resistência à compressão simples e da deformabilidade 

originaram-se dos resultados de ensaios de compressão simples, através da 

análise do comportamento da curva tensão x deformação das misturas 

compactadas. 

A descrição do método experimental aqui apresentado foi dividido em duas 

etapas: Estudo Preliminar e Estudo Definitivo. O primeiro relata os ensaios de 

caracterização do fosfogesso e do cimento, e os ensaios de compactação Proctor 

para determinação da relação entre massa específica seca e umidade das misturas 

formadas por diferentes proporções de fosfogesso e cimento. O segundo refere-se 

aos processos de preparação, moldagem e cura dos corpos de prova compostos de 

fosfogesso e cimento, que foram submetidos, posteriormente, aos ensaios de 

compressão simples. 

Para comparar a resistência à compressão simples e a deformabilidade das 

misturas de fosfogesso e cimento com as de um material conhecido na engenharia 

rodoviária, foram também ensaiados corpos de prova de solo-cimento, moldados 
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nas condições de umidade ótima e massa específica seca máxima, definidas a 

partir do ensaio de compactação Proctor normal, usando-se um único tipo e teor de 

cimento. A resistência e a deformabilidade destas misturas foram determinadas 

segundo o mesmo procedimento adotado para as misturas de fosfogesso e 

cimento. 

3.2 ESTUDO PRELIMINAR 

3.2.1 Fosfogesso 

3.2.1.1 Coleta e preparação do fosfogesso 

O fosfogesso usado nos experimentos é do tipo di-hidratado e foi coletado de 

um depósito pertencente à companhia de fertilizantes FOSFERTIL, localizada no 

município de Uberaba (MG). A área de estoque do fosfogesso na FOSFERTIL é 

dividida em lotes que são identificados através de sua idade. O mais antigo foi 

construído em 1986, de onde foram retiradas as amostras de fosfogesso bruto para 

uso neste estudo. Observou-se que o fosfogesso desse lote apresentou maior pH, 

ou menor acidez, em relação aos demais lotes, motivo pelo qual foi escolhido para 

retirada de amostras. A experiência tem mostrado que o fosfogesso menos ácido, 

quando estabilizado com cimento, proporciona maiores resistências em relação a 

um fosfogesso de produção mais recente (mais ácido) estabilizado nas mesmas 

condições. 

Foram coletados aproximadamente 800kg de fosfogesso di-hidratado e 

acondicionados em sacos plásticos para o transporte do material até o Laboratório 

de Estradas do Departamento de Transportes da EESC-USP, em São Carlos (SP). 

No laboratório, cerca de 200kg de fosfogesso di-hidratado restaram de pesquisas 

anteriormente realizadas porORTIZ (1997) e TAKEDA (1998), coletados no mesmo 

local. Como forma de aproveitamento de todo material, juntou-se o estoque do 

fosfogesso "antigo" com o fosfogesso recentemente coletado, totalizando cerca de 

1 OOOkg de fosfogesso bruto. 
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A preparação do fosfogesso consistiu em sua secagem ao ar livre até atingir a 

umidade higroscópica. Em seguida, o material foi homogeneizado com operações 

de destorroamento, passando-o na peneira nº 4, e de posterior quarteamento. Logo 

após, foi embalado em sacos plásticos e armazenado para o uso experimental. O 

aspecto final do fosfogesso bruto, imediatamente antes de ser ensacado, pode ser 

visto na Figura 3.1. 

Encerrada a fase de preparação, deu-se início aos ensaios de caracterização, 

que consistiram nas determinações de sua granulometria, da massa específica dos 

sólidos, dos limites de Atterberg e do seu pH, este último com a finalidade de medir 

sua acidez após a fase de preparação. 

FIGURA 3.1: Amostra de fosfogesso bruto dl-hidratado após sua preparação 

3.2.1.2 Determinação do pH 

Na determinação do pH do fosfogesso, obteve-se o valor de 4,25. Este 

resultado encontra-se no intervalo de variação de 2,5 a 6,0, determinado a partir de 

valores observados para diferentes tipos de fosfogesso pesquisados na Revisão 

Bibliográfica. TAKEDA (1998) mediu a acidez de duas amostras de fosfogesso di

hidratado da FOSFERTIL com diferentes idades; um deles apresentou pH de 2,4 e 

o outro pH de 5,0. Acredita-se que a redução da acidez no fosfogesso mais antigo 

(pH=5,0) seja provocada pelo tempo maior de exposição às intempéries, que tem 



Capítulo 3 - Materiais e métodos 59 

como conseqüência a lixiviação de parte dos elementos constituintes do fosfogesso 

responsáveis pela acidez. 

3.2.1.3 Granulometria 

A análise granulométrica foi realizada através do ensaio de granulometria 

conjunta (peneiramento +sedimentação), de acordo com a norma DERISP M 6-61, 

que inclui o uso de uma série padronizada de 7 peneiras (n~· 16, 30, 50, 80, 100 e 

200). Desta forma, obteve-se como resultado a distribuição granulométrica 

apresentada na figura 3.2. Analisando-se a referida curva, observa-se que o 

fosfogesso pode ser incluído na classe dos siltes, com mais de 75% de suas 

partículas passante na peneira nº 200. O resultado mostrou-se coerente com os 

apresentados na bibliografia. 
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FIGURA 3.2: Distribuição granulométrica do fosfogesso pesquisado 

3.2.1.4 Massa especifica dos sólidos 

10 

A determinação da massa específica dos sólidos, realizada segundo a norma 

DERISP M 3-61, resultou no valor de 2,262g/cm3
. Este resultado é um pouco 

inferior aos valores de 2,320g/cm3 e 2,308g/cm3 obtidos por TAKEDA (1998), para 

duas amostras diferentes de fosfogesso. 
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3.2.1.5 Limites de Atterberg 

O ensaio para determinação do limite de liquidez, segundo a norma DERISP 

M 4-61, foi considerado inexeqüível, pois a pasta de fosfogesso não apresentou a 

trabalhabilidade necessária para a sua realização. No ensaio de plasticidade não foi 

possível a moldagem dos bastonetes, conforme a norma DERISP M 5-61, levando 

a classificar o material como não plástico. Nos estudos anteriormente realizados por 

ORTIZ (1997) e TAKEDA (1998) também não se obteve êxito na determinação dos 

limites de Atterberg. De acordo com CHANG & MANTELL (1990), o fosfogesso é 

um material de pouca ou nenhuma plasticidade. 

3.2.1.6 Análise qufmlca 

Aproximadamente 500g do fosfogesso estudado foram encaminhados ao 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT/SP) para análise 

química e conseqüente determinação de sua composição. Os resultados da análise 

indicam a presença predominante de sulfatos livres (S03) e de óxido de cálcio 

(CaO) na composição química do fosfogesso. 

Tais resultados mostraram-se compativeis com os obtidos pela PROGEO -

empresa de consultoria responsável pela análise química do fosfogesso da 

FOSFERTIL, sob encomenda da própria companhia de fertilizantes, observando-se 

que as amostras de fosfogesso analisadas pelo IPT e pela PROGEO foram 

diferentes. A tabela 3.1 compara os resultados de cada análise, apresentando as 

composições químicas do fosfogesso analisado pelo IPT/SP e do fosfogesso 

analisado pela PROGEO. 

A partir dos resultados do IPT na tabela 3.1, estimou-se a composição mineral 

provável do fosfogesso amostrado, vide tabela 3.2, observando-se cerca de 95% de 

sulfato de cálcio (gipsita + anidrita) em sua composição. O restante é constituído de 

óxidos de cálcio e de magnésio livres, sílica, alumina, anidrido fosfórico, óxido de 

ferro e impurezas. 
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TABELA 3.1: Resultados da análise química de dois fosfogessos da FOSFERTIL 
(fonte: IPT, 2000a; PROGE0,1994) 

Compostos (%) 

Âgua combinada <1> 

Anidrido sulfúrico (S03) <
1
> 

Óxido de cálcio (CaO) <1> 

Anidrido carbônico (C02) <
1
> 

Anidrido fosfórico (P20s) <
1
> 

Sesquióxidos (R20 3) <
1
•
2
> 

Óxido de magnésio (MgO) <
1
> 

Insolúveis em ácido clorídrico (RI + Si02) <
1
> 

PROGEO 
19,5 
52,8 
30,9 
n.d. 
0,15 
1,02 
0,03 
2,38 

IPT 
18,8 
44,3 
31,5 
n.d. 
0,31 
1,07 
0,09 
2,48 

1 '' ensaios realizados em amostra isenta de água livre 
(
2J Possivelmente o R20 3 é constitufdo preponderantemente por Fe20 3, Al20 3 e P20 5 

(
3J RI - Resfduo insolúvel 
n. d. - não detectado 

TABELA 3.2: Composição mineral provável da amostra de fosfogesso, estimada a 
partir da anãlise química (IPT, 2000a) 

Parâmetros estimados (%) 

Gipsita (CaS04 . 2H20) 
Anidrita (CaS04) 

Óxido de cálcio em excesso (CaO) 
Óxido de magnésio em excesso (MgO) 

Impurezas (RI+Si02+R203) 

3.2.2 Cimento 

89,8 
5,27 
0,10 
0,09 
3,55 

A escolha dos tipos de cimento usados para estabilizar o fosfogesso teve 

como critério o teor de aluminato tricálcico presente em suas composições. 

Inicialmente, fez-se um reconhecimento técnico dos tipos de cimento Portland 

fabricados no Brasil, especificados de acordo com a ABNT (MEHTA, 1994; ABCP, 

1992). A partir disso, foram escolhidos três tipos de cimento, com base nos dados 

fornecidos pelos fabricantes sobre o teor de aluminato tricálcico presente em cada 

cimento. A facilidade de se encontrar os cimentos no mercado da região de São 

Carlos (SP) também serviu como critério de escolha. 

Conforme informações técnicas coletadas junto a instituições e especialistas, 

para atender normas de qualidade do produto o teor de aluminato tricálcico no 

clínquer dos cimentos fabricados no Brasil varia entre 2% e 12%. Quanto à 

determinação do teor de aluminato tricálcico na composição final do cimento, é 

necessário avaliar a quantidade de adições (escória, pozolana, material 
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carbonático, etc.) que se misturam ao clínquer para formação final do produto, o 

que depende de cada tipo e marca de cimento fabricado, como já foi descrito no 

Capitulo 2, item 2.1. 

Os três tipos de cimento escolhidos com seus respectivos teores de aluminato 

tricálcico foram os seguintes: CP 111 40 (2,4%), CP 11-E 32 (5,0%) e CP V ARI 

{7,5%), descritos de acordo com suas respectivas especificações técnicas, a saber: 

3.2.2.1 CP 11140 

O cimento CP 111 40 foi fornecido pela empresa CIMENTO RIBEIRÃO, 

localizada em Ribeirão Grande (SP), e os dados de sua composição química, 

fornecidos pelo próprio fabricante, estão apresentados na Tabela 3.3. De acordo 

com as especificações técnicas da norma NBR 5735 (ABNT), os cimentos dessa 

categoria classificam-se como cimento Portland de alto-forno e são constituídos de 

25 a 65% de clinquer e sulfatos de cálcio, 35 a 70% de escória granulada de alto

forno e O a 5% de material carbonático. 

3.2.2.2 CP 11-E 32 

O cimento CP 11-E 32 e os dados de sua composição química também foram 

fornecidos pela empresa CIMENTO RIBEIRÃO, e estão apresentados na tabela 

3.3. De acordo com as especificações técnicas da norma NBR 11578 (ABNT), os 

cimentos dessa categoria classificam-se como cimento Portland composto com 

escória e são constituídos de 56 a 94% de clínquer e sulfatos de cálcio , 6 a 34% de 

escória granulada de alto-forno e O a 10% de material carbonático. 

3.2.2.3 CP V AR/ 

O cimento CP V ARI foi fornecido pela empresa CIMINAS, localizada em 

Ribeirão Preto (SP). Os dados de sua composição química foram fornecidos pelo 

próprio fabricante (vide Tabela 3.3). De acordo com as especificações técnicas da 

norma NBR 5733 (ABNT}, os cimentos dessa categoria classificam-se como 

cimento Portland de alta resistência inicial e são constituídos de 95 a 100% de 

clínquer e O a 5% de material carbonático. Segundo esta norma, a designação 
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"ARI" é dada para cimentos com resistência mínima à compressão aos 7 dias de 

idade de 34MPa. 

TABELA 3.3: Composição qu1m1ca dos cimentos usados na pesquisa (fonte: 
CIMINAS, 1999; CIMENTO RIBEIRÃO, 1999) 

Compostos do cimento 

Silicato tricálcico (C3S) 
Silicato bicálcico (C2S) 
Aluminato tricálcico (C~) 
Ferroaluminato tetracálcico (C.AF) 

3.2.2.4 Análise química dos cimentos 

Ti os de cimento 
Cimento Ribeirão 

CP 11-E 32 CP 111 40 
42,7% 
8,4% 
5,0% 
6,1% 

20,1% 
3,9% 
2,4% 
2,9% 

Ciminas 
CPVARI 
55,7% 
11,9% 
7,5% 
9,3% 

Na tabela 3.4 encontram-se as características químicas dos cimentos 

CP 11-E 32, CP 111 40 e CP V ARI, obtidas através da análise realizada pelo 

Laboratório de Química de Materiais do IPT/SP. 

Os cimentos utilizados nesta pesquisa atendem às ex1gencias químicas 

estabelecidas pelas normas da ABNT citadas anteriormente. A determinação de 

alguns compostos do cimento, particularmente o aluminato tricálcico, exige análises 

químicas complexas, realizadas através de microscopia eletrônica por varredura ou 

de difratometria de raio-X, podendo ser feitas somente com amostras do clinquer 

pulverizado de cada cimento. Logo, as condições das amostras encaminhas ao IPT 

não permitiram a realização destes ensaios, já que as mesmas não são amostras 

de clínquer. 
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TABELA 3.4: Resultados da análise quimlca das amostras dos cimentos usados 

(IPT, 2000b) 

Composição (%) CP II·E 32 CP 11140 CPVARI 

a) Componentes maiores 

Perda ao fogo (PF) 2,81 0,90 2,86 
Sílica (Si02) 23,00 26,20 19,30 

Óxido de aluminio (AI203) 6,71 8,14 5,13 
Óxido férrico (Fe203) 2,42 2,36 3,15 

Cal (CaO) 58,00 54,10 64,30 
Magnésia (MgO) 4,23 5,09 0,96 

Anidrido sulfúrico (S03) 2,08 1,93 3,21 

b) Componentes menores 

Óxido de sódio (Na20) 0,16 0,16 0,03 
Óxido de potássio (K20) 0,69 0,60 0,59 
Equivalente alcalino <1> 0,61 0,55 0,42 

Sulfeto (S"2) 0,27 0,48 n.d. 
c) Determinações em separado 

Cal livre (CaO) 1,01 0,81 1,17 
Resíduo insolúvel (RI) 0,65 0,30 0,30 

Anidrido carbônico (C02) 2,39 
(i) Equivalente alcalino (em Na20) =% Na20 + 0,658 x% K20 

0,83 1,85 

3.2.2.5 Análise dos teores de aluminato tricálcico nos cimentos 

Conforme observado anteriormente, a quantificação do composto aluminato 

tricálcico nos cimentos é complexa, sendo idealmente feita com amostras de 

clínquer pulverizado, antes deste ser misturado com outros componentes do 

cimento. Para conferir os teores de aluminato tricálcico fornecidos pelas empresas, 

foram realizados ensaios de difratometria de raio-X (XRD) em amostras dos três 

tipos de cimentos na forma em que são comercializados, ou seja, considerando-se 

não só o clínquer, mas todos os seus componentes. 

Analisando-se os espectros da cada um dos cimentos, resultantes dos 

ensaios de difratometria de raio-X, foi possível identificar diversos picos em regiões 

correspondentes ao aluminato tricálcico. Foram, então, isolados os três picos que 

melhor caracterizavam o aluminato tricálcico, cujos resultados são apresentados na 

tabela 3.5. Comparando-se, em conjunto, a altura dos picos para cada um dos 

cimentos, foi possível ordená-los segundo a quantidade estimada de aluminato 

tricálcico presente nas suas composições. A ordem determinada através deste 

método confirma a ordem estabelecida a partir dos dados dos fabricantes, ou seja, 
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os cimentos CP 111 40, CP 11-E 32 e CP V ARI apresentam, nesta ordem, valores 

crescentes de aluminato tricálcico. Os ensaios foram realizados no Laboratório de 

Cristalografia do Instituto de Química de São Carlos I USP. 

TABELA 3.5: Altura dos picos correspondentes ao aluminato tricálclco (laboratório 
de Cristalografia do Instituto de Qulmlca de São Carlos • USP) 

Cimentos 

CP 11140 
CP 11-E 32 
CPVARI 

3.2.3 Solo 

Altura do pico (em) Altura do pico (em) 
para distância= 1,34Â para distância= 1,55Â 

1,80 
3,15 

2,20 
2,30 
3,30 

Altura do pico (em) 
para distância= 1,90Â 

2,90 
2,90 
4,50 

Para efeito de comparação entre o comportamento mecânico de misturas 

estabilizadas de fosfogesso e cimento, em termos de resistência à compressão 

simples e deformabilidade, recorreu-se à mistura de um solo argiloso e cimento, 

preparada nas mesmas condições usadas para o fosfogesso. O solo é proveniente 

de uma jazida localizada na margem esquerda da rodovia SP 333 - km 320 + 150m 

(ligação entre São José do Rio Preto e Cajuru), onde todos os cuidados de rotina e 

recomendações para sua coleta foram respeitados. O solo em destaque foi 

caracterizado no Laboratório de Estradas do Departamento de Transportes I USP e 

os resultados estão resumidos na tabela 3.6. 

TABELA 3.6: Quadro-resumo das caracterlstlcas flslcas do solo (fonte: EESC/USP) 

Limites de Atterberg 
Granulometria (ABNT) Limite de liquidez 42% 

Limite de plasticidade 32% 
pedregulho o indica de plasticidade 10% 
areia 10% Classificação do solo 
silte 37% HRB uses MCT 
argila 53% A-5 ML LG' 
Massa específica dos sólidos = 3,222glcm3 

3.2.4 Escolha dos teores de cimento utilizados nas misturas com 

fosfogesso 

Estudos anteriores (GREGORY et ai., 1984; TAHA et ai., 1992; ONG et a/. , 

1994; GERRITY et a/., 1994) indicam que misturas de fosfogesso e cimento 
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desenvolvem resistências compatíveis com às de outras misturas estabilizadas 

quando se utiliza teores de cimento iguais ou maiores que 10% em suas 

composições. Este valor foi então escolhido para compor uma das misturas a ser 

estudada. O valor superior, de 15%, foi escolhido como representativo da máxima 

quantidade de cimento a ser utilizada, considerando-se que porcentagens 

superiores implicariam em investimentos muito elevados. O valor inferior, de 5%, foi 

escolhido tendo em vista que grande parte das misturas de solo-cimento utilizadas 

em pavimentação é composta com quantidades de cimento desta ordem. 

É importante observar que quando se compara o consumo de cimento em 

misturas contendo fosfogesso com o de misturas contendo solo, considerando-se 

um igual teor de cimento, a quantidade de cimento nestas últimas misturas é 

consideravelmente maior, da ordem de 30%. Isto se verifica em razão das misturas 

de solo-cimento apresentarem massas específicas da ordem de 30% superiores às 

das misturas de fosfogesso e cimento. 

3.2.5 Ensaio de compactação das misturas 

O ensaio de compactação teve como objetivo determinar os valores de massa 

especifica seca máxima e umidade ótima das composições de fosfogesso e 

cimento e de solo e cimento, usados posteriormente na moldagem dos corpos de 

prova do Estudo Definitivo. O equipamento e os procedimentos do ensaio de 

compactação estão padronizados conforme a norma DER/SP M 13-71. 

Os cimentos não passaram por nenhum processo de preparação específico e 

foram usados na forma como são comercializados, apenas tomando-se o cuidado 

de manter as embalagens sempre fechadas e utilizá-los dentro do seu prazo de 

validade. 

A preparação da mistura para o ensaio de compactação consistiu na 

homogeneização e mistura de fosfogesso com cimento, adicionando-se água 

necessária para se alcançar a umidade desejada, repetindo-se o processo de 

homogeneização. A mistura foi passada na peneira nº 4 (abertura da malha de 

4,76mm) e novamente homogeneizada. Antes da compactação, uma amostra da 

mistura foi retirada e levada à estufa a uma temperatura de 50°C para 
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determinação da umidade. A escolha da temperatura de 50°C deve-se ao uso do 

fosfogesso tipo di-hidratado nas misturas, pois sabe-se que temperaturas acima 

desse valor podem provocar a desidratação do fosfogesso. Durante a compactação 

das misturas, não houve reuso do material, repetindo-se o processo de mistura 

para cada umidade de compactação. 

Para a mistura de solo e cimento, os procedimentos do ensaio de 

compactação foram os mesmos adotados para as misturas de fosfogesso e 

cimento, exceto a temperatura da estufa, regulada para 1 00°C. 

Na composição das misturas de fosfogesso e cimento foram utilizados os três 

tipos de cimento (CP 11-E 32, CP 111 40, CP V AR I) com teores de 5%, 10%, 15% e 

duas energias de compactação (normal e modificada do ensaio Proctor), totalizando 

18 combinações ou composições diferentes. O teor de cimento foi calculado em 

relação à massa seca do fosfogesso, considerando-se a umidade higroscópica dos 

materiais. Para a composição da mistura de solo e cimento, foram usados apenas o 

teor de 10% do cimento CP 11-E 32 e a energia de compactação do Proctor normal. 

Os resultados dos ensaios permitiram traçar curvas de compactação para 

cada mistura, considerando-se, em seu traçado, 6 pares ordenados de umidade e 

massa específica seca (3 no ramo seco e 3 no ramo úmido). Desta forma, obteve

se em cada curva um par de valores de massa especifica seca máxima (Pdmax) e de 

teor de umidade ótima (roo) correspondente. No total dos resultados, foram obtidos 

19 pares de valores: 18 de fosfogesso e cimento, e 1 de solo e cimento. O Capítulo 

4 apresenta as curvas de compactação obtidas. 

Os ensaios de compactação e a análise de seus resultados forneceram 

subsídios para o Estudo Definitivo, conforme descrito no item 3.3. 

3.3 ESTUDO DEFINITIVO 

E~sa etapa abrange todos os procedimentos necessários para a realização 

dos ensaios de compressão simples, com os corpos de prova feitos de fosfogesso e 

cimento e de solo e cimento, que foram preparados com base nos valores de Pdmax 

e roo obtidos na primeira etapa. Os resultados destes ensaios permitiram analisar o 
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comportamento mecânico das misturas de fosfogesso e cimento, bem como 

compará-lo com aquele encontrado para a mistura de solo e cimento estudada. 

Os procedimentos utilizados na preparação e moldagem dos corpos de prova 

e nos ensaios de compressão simples foram comuns a todas as composições. 

3.3.1 Preparação dos corpos de prova 

Foram adotados os mesmos procedimentos do Estudo Preliminar para a 

preparação do material e composição das misturas, desta vez, adicionando-se em 

cada mistura apenas a quantidade de água necessária para se alcançar a umidade 

ótima de cada composição. Depois de preparadas, as misturas foram mantidas 

dentro de sacos plásticos com o propósito de conservar sua umidade, antes de 

serem submetidas à compactação. 

3.3.2 Moldagem 

A moldagem dos corpos de prova foi feita por compactação estática com a 

utilização de uma prensa da marca VERSA TESTER 30M do Laboratório de 

Estradas do Departamento de Transportes da EESC/USP (vide figura 3.3). As 

misturas foram compactadas em três camadas, utilizando-se um molde cilíndrico 

metálico, nas condições de umidade ótima e massa especifica seca máxima 

determinadas no Estudo Preliminar, resultando em corpos de prova com dimensões 

de Sem de diâmetro e 1 O em de altura. 

O molde utilizado na compactação é um conjunto de peças metálicas 

acopláveis constituído de um corpo cilíndrico principal, dois anéis complementares 

e dois êmbolos espaçadores, como mostra a figura 3.4. Antes de se compactar as 

misturas, o cilindro era lubrificado com óleo automotivo para reduzir o atrito dos 

grãos da mistura com a parede interna do cilindro. A compactação das camadas foi 

feita através dos êmbolos espaçadores, atingindo-se para cada camada uma altura 

correspondente a um terço da altura final do corpo de prova. 
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FIGURA 3.3: Prensa usada para a moldagem dos corpos de prova 

Para cada composição foram confeccionados 6 corpos de prova, tendo em 

vista as duas condições de ensaio (sem imersão e com imersão prévia em água por 

4 horas) e a exigência de um terno de resultados para média estatística. Assim, 

resultaram-se 684 corpos de prova: 18 composições de fosfogesso e cimento e 1 

composição de solo e cimento, cada uma com 3 corpos de prova repetidos, 2 

condições de ensaio e 6 tempos de cura. 

3.3.3 Processo de cura 

O processo de cura dos corpos de prova depois de embalados consistiu em 

mantê-los dentro de uma câmara úmida, conforme mostrado na figura 3.5, com 

umidade relativa do ar controlada por períodos de 1, 3, 7, 28, 84 e 21 O dias. A 

umidade relativa do ar e a temperatura média encontradas na câmara úmida foram 

de 95% e 21°C, respectivamente. 
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(1) 

(3) 

(2) (2) 

FIGURA 3.4: Equipamento usado para a moldagem dos corpos de prova: (1) cilindro 
principal, (2) anéis complementares e (3) êmbolos espaçadores 

FIGURA 3.5: Corpos de prova no Interior da câmara úmida durante o processo de 
cura 
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3.3.4 Ensaio de compressão simples 

Decorrido o período de cura, os corpos de prova foram submetidos ao ensaio 

de compressão simples em duas condições: corpos de prova sem imersão e corpos 

de prova previamente imersos em água por 4 horas, simulando uma situação crítica 

para pavimentos. 

O ensaio de compressão simples consistiu em submeter um corpo de prova, 

sem qualquer confinamento, à aplicação de uma força uniaxial que passa pelo seu 

eixo longitudinal. Esta força provoca uma tensão normal de compressão sobre o 

topo da amostra, a qual vai sendo gradativamente aumentada até que se atinja a 

ruptura. A finalidade do ensaio, na maioria das vezes, é de determinar a resistência 

à compressão simples dos corpos de prova. No caso deste trabalho, além da 

resistência, foi também determinado o módulo tangente inicial das misturas 

ensaiadas, obtido a partir da curva tensão x deformação, para o estudo da 

deformabilidade. 

Os ensaios de compressão simples foram realizados no Laboratório de 

Mecânica dos Solos do Departamento de Geotecnia da EESC/USP, numa prensa 

mecânica da marca WYKEHAM FARRANCE ENGLAND, modelo TRISTAR 5000 kg 

STEPLESS, com capacidade de 10000 kgf e velocidade de aplicação da carga 

controlável (vide figura 3.6). Nesse estudo utilizou-se a velocidade de 1,27mm/min, 

a mesma aplicada para corpos de prova do ensaio CBR. 

A força aplicada foi determinada através de 2 anéis dinamométricos: um com 

capacidade de 1500 kgf, para os corpos de prova de 7, 28, 84 e 210 dias de cura; e 

o outro, com capacidade de 500 kgf, para os corpos de prova de 1 e 3 dias de cura. 

A deformação do anel e o deslocamento dos corpos de prova foram medidos com o 

uso de LVDT's, acoplados a um sistema de aquisição automática de dados que 

permite o armazenamento e posterior manuseio dos resultados obtidos. Erros de 

medição provenientes da deformabilidade do equipamento foram calibrados e 

descontados durante o processamento dos resultados. 

O monitoramento continuo do ensaio permitiu o traçado das curvas tensão x 

deformação (cr x f:) e, através delas, foi estimado o módulo tangente inicial (Eo) de 
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cada mistura. O estudo da deformabilidade das misturas foi realizado a partir da 

análise da variação dos correspondentes valores de Eo. 

A escolha de E0 para o estudo de deformabilidade deve-se à existência de 

uma relação entre este parâmetro e o módulo de resiliência, conforme apresentado 

por RUIZ (1964) e DRUMM et a/. (1990). 

FIGURA 3.6: Prensa usada no ensaio de compressão simples 

Para a estimativa do módulo tangente inicial (E0) foi adotado o modelo 

hiperbólico apresentado por DUNCAN & CHANG (1970), que faz uma aproximação 

matemática da curva cr x e a uma hipérbole, conforme a eq. (2): 

8(1 b - =a+ .Ba (2) 
(]'a 

Sendo: 

ea - deformação axial; 

cra - tensão axial; 

a e b - coeficientes de regressão considerando a reta que melhor se ajusta 

aos resultados experimentais. 
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Desta forma, o módulo tangente inicial será determinado conforme a eq. (3): 

1 
Eo= 

a 
(3) 

A determinação do coeficiente "a" é feita através da reta que melhor se ajusta 

aos dados experimentais. Para tal, lança-se em gráfico os valores de deformação 

específica axial (Ea) no eixo das abscissas e os valores da relação entre deformação 

específica axial e tensão axial (Ealcra) no eixo das ordenadas, tal como 

exemplificado na figura 3.7. 

Ressalta-se que devem ser descartados os pontos iniciais da curva tensão x 

deformação, devido à imprecisão existente na determinação de deslocamentos 

muito pequenos, e os pontos posteriores à ruptura do corpo de prova. 

FIGURA 3.7: Exemplo da estimativa de E0 a partir da determinação do coeficiente "a", 
segundo o modelo hiperbólico proposto por DUNCAN & CHANG (1970) 

3.3.5 Média dos resultados experimentais 

Os resultados de qualquer experimento estão sujeitos a variações 

decorrentes de diversos fatores como imprecisão dos instrumentos de medida, não 

homogeneidade das amostras, erros na execução dos ensaios e outros fatores não 

identificáveis. No sentido de se obter resultados mais confiáveis, foram moldados 

ternos de corpos de prova de forma a criar ternos de resultados dos ensaios de 
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compressão simples. Em função disso, foi obtido um valor representativo calculado 

pela média aritmética simples dos três resultados de cada terno. A ocorrência de 

um valor discrepante dentro do terno foi identificada através dos parâmetros 

estatísticos desvio-padrão e coeficiente de variação. Identificado o valor 

discrepante, descarta-se o mesmo, recalculando a média através dos dois valores 

restantes. 

3.3.6 Microscopia eletrônica por varredura 

A microscopia eletrônica por varredura foi usada para identificar 

morfologicamente as partículas de fosfogesso e os cristais presentes nas misturas 

de fosfogesso e cimento. Para esta análise, foram considerados os três tipos de 

cimento CP 111 40, CP V ARI e CP 11-E 32. Quanto à amostragem, foram 

aproveitados fragmentos dos corpos de prova usados no ensaio de compressão 

simples, correspondentes a misturas com teores de 1 O% e 15% de cimento, nas 

energias de compactação equivalentes ao Proctor normal e ao Proctor modificado, 

com tempos de cura de 3, 7, 28 e 84 dias. Em misturas de fosfogesso e cimento, 

espera-se detectar a presença dos cristais de etringita. Segundo trabalhos 

científicos publicados por TAHA & SEALS (1991), CHANG & MANTELL (1990), a 

quantidade de etringita formada pode afetar a resistência mecânica e a 

deformabilidade de misturas compactadas de fosfogesso e cimento. 

Para a realização da microscopia, as amostras de fosfogesso e de misturas 

de fosfogesso e cimento foram secas na estufa a 50°C por 24 horas. Em seguida, 

fixaram-se fragmentos dos materiais com esmalte incolor sobre pequenos pinos de 

alumínio de dimensões padronizadas. As amostras assim preparadas foram então 

submetidas a um banho metálico, que gera uma finíssima camada de ouro para 

uma melhor definição de imagem durante as microfotografias. O aparelho usado na 

microscopia eletrônica foi o "Digital Scanning Microscope - DSM 960 - Zeiss" do 

Instituto de Física de São Carlos - USP. ObseNou-se que para uma boa 

visualização das partículas de fosfogesso, é necessário um aumento de 500 a 

1 OOOX, enquanto que para os cristais provenientes da mistura fosfogesso e 

cimento, um aumento de 4000 a 1 OOOOX é o mais adequado. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 INTRODUÇÃO 

A investigação experimental realizada nesta pesquisa serviu como base para 

se avaliar o desempenho de misturas compactadas formadas de fosfogesso 

estabilizado com cimento, levando-se em consideração sua resistência à 

compressão simples e sua deformabilidade. 

Vários estudos têm mostrado que o fosfogesso di-hidratado compactado sem 

uso de aditivos não possui estabilidade perante à ação da água, não oferecendo 

resistência adequada para ser usado como um material de construção de bases ou 

sub-bases rodoviárias. Entretanto, esta deficiência tem sido eliminada com o uso do 

cimento, que atua como estabilizante químico do fosfogesso, fornecendo-lhe 

resistência e estabilidade à imersão. 

Neste Capítulo a apresentação e discussão dos resultados dos ensaios 

realizados para avaliação da influência do tipo de cimento na resistência à 

compressão simples e deformabilidade das misturas de fosfogesso e cimento 

encontram-se divididas em duas seções: Estudo Preliminar e Estudo Definitivo, 

conforme o programa experimental desenvolvido nesta pesquisa. 

Como a caracterização dos materiais foi previamente descrita no Capítulo 3, 

inicia-se o Estudo Preliminar com uma discussão sobre a importância da 

temperatura de secagem do fosfogesso di-hidratado em estufa. Em seguida, são 

apresentados os resultados do ensaio de compactação das misturas de fosfogesso 

e cimento e de solo e cimento, e a análise das influências do tipo e teor de cimento 

e da energia de compactação sobre a massa especifica seca máxima e a umidade 

ótima destas misturas. 
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O Estudo Definitivo apresenta os resultados dos ensaios de compressão 

simples para determinação da resistência à compressão simples e a estimativa do 

módulo tangente inicial das misturas compactadas de fosfogesso e cimento e de 

solo e cimento. Os resultados encontram-se resumidos em forma de gráficos e 

tabelas, de modo a facilitar a análise da influência do tipo e do teor de cimento, da 

energia de compactação, do tempo de cura e da condição dos corpos de prova 

para o ensaio de compressão simples (com ou sem imersão prévia em água). 

Finalmente, são ilustradas microfotografias das partlculas de fosfogesso, de 

cimento e de algumas misturas destes dois materiais para identificação de cristais 

de etringita e análise de sua micro-estrutura no decorrer do tempo de cura. 

4.2 ESTUDO PRELIMINAR 

4.2.1 Temperatura de secagem do fosfogesso 

A escolha da temperatura de secagem do fosfogesso é um fator importante 

na determinação da umidade higroscópica deste material, considerando-se que 

altas temperaturas provocam a desidratação do fosfogesso di-hidratado, alterando 

sua composição através da evaporação de sua água molecular. Vários autores 

(SAYLAK et a/.,1988; GADALLA et a/.,1990, TAHA et a/.,1995; ORTIZ, 1997; 

TAKEDA, 1998) utilizaram temperaturas entre 40°C e 60°C para secagem em 

estufa do fosfogesso di-hidratado por eles estudado. Pela bibliografia consultada, 

temperaturas maiores que 60°C tendem a transformar o fosfogesso di-hidratado em 

sua forma hemi-hidratada (TAHA et a/., 1992; ONG et a/., 1994, TAHA et a/., 1995), e 

temperaturas entre 90°C e 130°C tendem a transformá-lo em sua forma anidra 

(MACCARINI, 1991; ORTIZ, 1997; TAKEDA, 1998). 

Neste estudo realizou-se o acompanhamento de secagem em estufa de 

amostras de fosfogesso di-hidratado durante 24 horas, adotando-se uma 

temperatura de 50°C. Foram efetuadas pesagens dessas amostras após 5, 16 e 24 

horas do instante em que foram colocadas em estufa, observando-se a constância 

de peso após as primeiras 5 horas de secagem. Deste modo, adotou-se como 

padrão a temperatura em estufa de 50°C com perlodo mlnimo de 6 horas para 

secagem do material. A mesma temperatura de estufa foi posteriormente usada 
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para determinação de umidade das misturas de fosfogesso e cimento usadas nos 

ensaios de compactação, conforme descrito no Capitulo 3, item 3.2.5. 

4.2.2 Ensaios de compactação 

Os ensaios de compactação das misturas de fosfogesso e diferentes tipos e 

teores de cimento foram realizados nas energias normal e modificada do ensaio 

Proctor, para determinação dos correspondentes valores de massa específica seca 

máxima e de umidade ótima referentes a cada mistura. As figuras 4.1, 4.2 e 4.3 

ilustram as curvas de compactação de cada mistura contendo, respectivamente, os 

cimentos CP 111 40, CP V ARI e CP 11-E 32, nos teores de 5%, 10% e 15% . 

. A tabela 4.1 apresenta o resumo dos pares de valores umidade ótima (w0 ) e 

massa específica seca máxima (Pdmax). obtidos das misturas de fosfogesso e 

diferentes tipos e teores de cimento, compactadas nas energias do Proctor normal 

e do Proctor modificado. 

TABELA 4.1: Valores de Wo and Pdmax das misturas de fosfogesso e cimento nas 
e I I dlfl d d I P nerg as nonna e mo c a a o ensa o roctor 

Energia de Proctor normal Proctor modificado 
compactação 

Teor de cimento 5% 10% 15% 5% 10% 15% 
Tipo de cimento CP 111-40 

Wo{%) 27,9 28,0 28,3 20,3 19,1 18,9 
Pdmaxlg/cm3) 1,144 1 '187 1,186 1,339 1,354 1,353 

Tipo de cimento CP V-ARI 
Wo(%) 26,2 27,5 26,5 17,7 17,3 17,2 

Pdmax {g/cm3) 1,168 1,177 1,193 1,347 1,367 1,379 

Tipo de cimento CP 11 E 32 
Wo(%) 26,1 27,5 27,0 18,5 17,7 16,9 

Pdmax {g/cm3) 1,160 1 '183 1,180 1,345 1,366 1,375 

Nesta tabela verifica-se que os valores de massa específica seca máxima das 

misturas de fosfogesso e cimento compactadas na energia modificada são, em 

média, 16% maiores que os obtidos na energia normal, enquanto que os valores de 

umidade ótima das mesmas misturas na energi~ modificada são, em média, 28% 

menores que os obtidos na energia normal. 



Capítulo 4 - Apresentação e discussão dos resultados 78 

1,40 

- 1,35 I') 

E 
Proctor modificado 

~ 
O) 

1,30 -cu 
CJ 
G) 
Ih 

~ 1,25 
!E 
CJ 

8. 1,20 cn 
G) 

cu cn 
1,15 cn 

cu 
:e Proctor normal 

1,10 
10 14 18 22 26 30 34 

Umidade(%) 

FIGURA 4.1: Curvas de compactação das misturas de fosfogesso e 5%, 10% e 15% de 
teor de cimento CP 111 40, nas energias normal e modificada do ensaio Proctor 
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FIGURA 4.2: Curvas de compactação das misturas de fosfogesso e 5%, 10% e 15% de 
teor de cimento CP V ARI, nas energias normal e modificada do ensaio Proctor 
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FIGURA 4.3: Curvas de compactação das misturas de fosfogesso e 5%, 10% e 15% de 
teor de cimento CP 11-E 32, nas energias normal e modificada do ensaio Proctor 

Na energia normal, a umidade ótima e a massa especifica seca máxima das 

misturas de fosfogesso e cimento variam de 26,1% a 28,3% e de 1, 136g/cm3 a 

1, 193g/cm3
, respectivamente, conforme indicado na tabela 4.1. Para este nível de 

energia, TAHA et a/. (1992) e ONG et a/. (1994) encontraram valores de umidade 

ótima entre 19,0% e 22,5% e de massa específica seca máxima entre 1,360g/cm3 e 

1 ,430g/cm3
, enquanto que TAKEDA (1998) obteve, nesta mesma seqüência, 

valores de 21,1% a 26,2% e de 1,203g/cm3 a 1,241g/cm3
. 

Na energia modificada, a umidade ótima e a massa específica seca máxima 

das misturas de fosfogesso e cimento variam entre 16,8% e 20,3% e 1,330g/cm3 e 

1,379g/cm3
, respectivamente (vide tabela 4 .1 ). Para este nível de energia, PUlA TTI 

(1978), TAHA et a/. (1992) e ONG et ai. (1994) obtiveram valores de umidade ótima 

entre 15,2% e 17,0% e de massa específica seca máxima entre 1,470g/cm3 e 

1,560g/cm3
, enquanto que NANNI & CHANG (1989) obtiveram para o primeiro um 

valor médio de 8% e para o segundo valores entre 1,311 g/cm3 e 1,327g/cm3
. 
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A figura 4.4 apresenta a variação da massa específica seca máxima das 

misturas de fosfogesso e cimento em função do tipo e do teor de cimento e da 

energia de compactação. Observa-se que teores crescentes de cimento na mistura 

conduzem a maiores valores de massa específica seca máxima, com uma taxa de 

crescimento maior no intervalo de teores entre 5% e 10%, independente do tipo de 

cimento e da energia de compactação. Esta variação em função do teor de cimento 

segue uma tendência contrária à observada para outras misturas estabilizadas 

quimicamente, como a de solo-cimento, que apresenta valores decrescentes de 

massa específica seca máxima com o aumento do teor de cimento. Quanto à 

influência do tipo de cimento, não existe um padrão de variação bem definido para 

a massa específica seca máxima. 
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FIGURA 4.4: Massa especifica seca máxima em função do teor e tipo de cimento, nas 
energias normal e modificada do ensaio Proctor 

A figura 4.5 apresenta a variação da umidade ótima nas misturas de 

fosfogesso e cimento, em função do tipo e teor de cimento e da energia de 

compactação. Observa-se que a influência do teor de cimento na umidade das 

misturas de fosfogesso e cimento é menos notável do que a sua influência na 
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massa específica seca máxima. Não existe um padrão de variação bem definido no 

que se refere à influência do teor e do tipo de cimento na umidade ótima da mistura. 

Analisando-se conjuntamente as figuras 4.4 e 4.5, observa-se ser muito 

pequena a influência do tipo de cimento na massa específica seca máxima e no 

teor de umidade ótima destas misturas, uma vez que as curvas de compactação 

dos cimentos CP V ARI e CP 11-E 32 são praticamente coincidentes e muito 

próximas das curvas do cimento CP 111 40. 
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FIGURA 4.5: Valores de umidade ótima em função do teor e tipo de cimento, nas 
energias normal e modificada do ensaio Proctor 

A figura 4.6 mostra as curvas de compactação das misturas de fosfogesso e 

cimento e de solo cimento estabilizadas com teor de 1 O% do cimento CP 11-E 32 e 

compactadas na energia normal do ensaio Proctor. O estudo da mistura de solo e 

cimento possibilitou a comparação das misturas de fosfogesso e cimento com um 

material de comportamento e uso já conhecidos na construção rodoviária . 

Analisando-se as curvas de compactação na figura 4.6, os valores obtidos de 

umidade ótima e massa especifica seca máxima foram, respectivamente, de 27,5% 
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e 1, 183g/cm3
, para a mistura de fosfogesso e cimento, e de 27% e 1 ,495g/cm3 para 

a mistura de solo e cimento. Tais valores indicam que os teores de umidade ótima 

das duas misturas são muito próximos, porém a massa específica seca máxima do 

solo-cimento é 26% maior que a da mistura de fosfogesso e cimento, fato este 

justificado pela massa específica dos sólidos do solo ser bastante superior à do 

fosfogesso. 
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FIGURA 4.6: Curvas de compactação das misturas de fosfogesso e cimento e de solo 
e cimento, com 10% do CP 11 E 32, na energia do Proctor normal 

4.3 ESTUDO DEFINITIVO 

4.3.1 Considerações iniciais 

Os resultados aqui descritos referem-se aos ensaios de compressão simples 

dos corpos de prova de fosfogesso e cimento para determinação da resistência à 

compressão simples e estudo da deformabilidade. Os três cimentos usados nas 

misturas foram o CP 111 40, CP V ARI e CP 11-E 32, nos teores de 5%, 1 O% e 15%. 

Os corpos de prova de cada composição foram compactados estaticamente nas 
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condições de massa especifica seca máxima e umidade ótima determinadas no 

Estudo Preliminar. 

Além das misturas de fosfogesso e cimento, foram moldados corpos de prova 

de solo e 10% de cimento CP 11-E 32, compactados na energia equivalente ao 

Proctor normal e submetidos ao ensaio de compressão simples, cujos resultados 

serviram como base de um estudo comparativo entre o comportamento mecânico 

desta mistura e o das misturas de fosfogesso e cimento. 

No final do Estudo Definitivo, são apresentadas microfotografias de amostras 

de fosfogesso para efeito ilustrativo e de amostras dos fragmentos dos corpos de 

prova de fosfogesso e cimento com a finalidade de identificar os cristais formados 

na micro-estrutura destas misturas. 

4.3.2 Estudo da resistência à compressão simples 

A resistência à compressão simples é um dos critérios usados em 

pavimentação para se avaliar a adequabilidade de misturas estabilizadas para a 

construção de bases e sub-bases rodoviárias. Como não se dispõe de norma 

especifica para o uso de misturas estabilizadas contendo fosfogesso em 

pavimentação, foi adotada como referência a norma de solo-cimento NBR 12253 

para efeito de comparação entre os nfveis de resistência alcançados pelas misturas 

de fosfogesso e cimento e de solo e cimento. Essa norma estabelece o valor 

mfnimo de resistência à compressão simples, aos 7 dias, de 2,1 MPa. Segundo 

PIITA (1997), há casos de pavimentos no Brasil construidos com solo-cimento que 

apresentaram resistência à compressão simples, aos 7 dias, de 1 MPa, com um 

desempenho satisfatório em rodovias vicinais ou com baixo volume de tráfego. 

Considerando-se que o estudo de misturas de fosfogesso estabilizado com cimento 

visa a uma forma de aproveitamento do fosfogesso, evitando assim problemas 

ambientais decorrentes de seu acúmulo em depósitos, valores de resistência 

próximos de 1 MP a seriam aceitáveis para estas misturas. 

O Anexo A apresenta os valores de resistência à compressão simples das 

misturas de fosfogesso e cimento. Cada um dos valores de resistência 

apresentados em gráfico é resultado da média de um terno de valores obtidos a 
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partir dos resultados dos ensaios de compressão simples. Os gráficos referentes à 

resistência foram construidos com os valores médios apresentados nas tabelas do 

Anexo A. 

Para melhor entendimento dos resultados experimentais, a descrição da 

influência do tipo e do teor de cimento, da energia de compactação, do tempo de 

cura e da condição de ensaio dos corpos de prova (com ou sem imersão prévia em 

água) sobre a resistência à compressão simples das misturas de fosfogesso e 

cimento está organizada por item, como mostrado a seguir: 

4.3.2.1 Influência da energia de compactação 

Estudos anteriores (TAKEDA, 1998; ONG et ai., 1994) indicaram que a 

energia de compactação tem uma influência marcante na resistência de misturas de 

fosfogesso e cimento. Este fato também foi constatado na presente pesquisa, 

conforme observado nas figuras 4.7, 4.8 e 4.9, que apresenta os valores de 

resistência das misturas de fosfogesso e cimento compactadas nas energias 

equivalentes às do Proctor normal e Proctor modificado e ensaiadas sem imersão e 

após imersão em água. 

Em todos os casos, verifica-se o aumento de resistência à compressão 

simples provocado pelo aumento da energia de compactação, significando que os 

maiores valores de resistência correspondem às misturas de fosfogesso e cimento 

compactadas na energia equivalente ao Proctor modificado, independente dos 

outros parâmetros considerados: teor e tipo de cimento, tempo de cura e condição 

de ensaio. 

A tabela 4.2 apresenta valores percentuais médios do ganho de resistência à 

compressão simples devido ao aumento da energia de compactação, para cada 

tempo de cura, calculados a partir da relação entre a resistência das misturas 

compactadas na energia equivalente ao Proctor modificado e a resistência das 

misturas compactadas na energia equivalente ao Proctor normal, considerando-se 

os diferentes tipos e teores de cimento para a composição das médias. 
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FIGURA 4.7: Resistência à compressão simples das misturas de fosfogesso e 
cimento CP 111 40 em função da energia de compactação e do tempo de cura, com os 
corpos de prova ensaiados: (a) sem Imersão; (b) após Imersão 
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FIGURA 4.8: Resistência à compressão simples das misturas de fosfogesso e 
cimento CP V ARI em função da energia de compactação e do tempo de cura, com os 
corpos de prova ensaiados: (a) sem Imersão; (b) após Imersão 
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FIGURA 4.9: Resistência à compressão simples das misturas de fosfogesso e 
cimento CP 11-E 32 em função da energia de compactação e do tempo de cura, com os 
corpos de prova ensaiados: (a) sem Imersão; (b) após Imersão 
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De acordo com os resultados apresentados nas figuras 4. 7, 4.8, 4.9 e na 

tabela 4.2, observa-se que o aumento de resistência devido ao aumento da energia 

de compactação variou de 104% a 185%, considerando-se todos os tempos de 

cura e as duas condições de ensaio. A resistência adquirida pelas misturas 

compactadas na energia modificada é, considerando-se todas as condições do 

estudo, 129% maior que a obtida na energia normal. Além disto, os corpos de prova 

ensaiados sem imersão apresentam, em geral, uma diferença maior no ganho de 

resistência devido ao aumento da energia do que os ensaiados após imersão. Em 

média, estes ganhos são de 135% na condição não imersa e de 122% na condição 

imersa. 

O comportamento da resistência das misturas de fosfogesso e cimento devido 

ao aumento da energia de compactação confirma as verificações feitas por TAHA et 

ai. (1992), que determinaram aumentos de 130% e 90% para corpos de prova com 

7 e 28 dias de cura, respectivamente. No estudo de TAKEDA (1998), as misturas 

compactadas na energia equivalente ao Proctor intermediário tiveram aumento que 

variou de 66% a 91%, em relação a misturas compactadas na energia equivalente 

ao Proctor normal. Essa tendência de crescimento também foi observada por 

GREGORY et ai. (1984) e ONG et ai. (1994), comparando corpos de prova 

compactados na energia do Proctor normal e na energia do Proctor modificado. 

TABELA 4.2: Ganho percentual médio da resistência à compressão simples das 
misturas de fosfogesso e cimento devido ao aumento da energia de compactação 

Condição de ensaio Tempo de cura (dias) 
1 3 7 28 84 210 

Sem imersão 185% 160% 129% 109% 114% 113% 
Com imersão n/d* 167% 134% 104% 109% 111% 

H 

*nld - nao determmado 

A análise da tabela 4.2 também mostra que a influência do aumento de 

energia na resistência é maior nos primeiros 3 dias de cura. Este padrão de 

comportamento é igualmente verificado para os três tipos de cimento. 

Considerando-se ainda a influência de energia de compactação, conclui-se que as 

misturas constituídas com 5% de cimento são mais sensíveis à variação de energia 

que as demais: o aumento da energia de normal para a modificada conduz a um 

ganho de 135% de resistência para as misturas com 5% de cimento, enquanto que 

para os teores com 10% e 15% de cimento, o ganho é equivalente e igual a 126%. 
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É importante ressaltar que todos os corpos de prova curados por 1 dia, 

compactados em qualquer das duas energias consideradas, e aqueles com teor de 

5% de cimento curados por 3 dias, compactados na energia equivalente ao Proctor 

normal, são instáveis quando imersos em água, não possibilitando a realização dos 

ensaios de compressão simples. 

4.3.2.2 A Influência da imersão em água 

A imersão dos corpos de prova de fosfogesso e cimento em água durante 4 

horas, como preparação para o ensaio de compressão simples teve o objetivo de 

possibilitar a avaliação do efeito da água na estabilidade e resistência das misturas 

consideradas. 

Os corpos de prova curados durante 7, 28, 84 e 210 dias permaneceram 

estáveis frente à imersão, independente do tipo e do teor de cimento e da energia 

de compactação, enquanto que todos aqueles curados por 1 dia e aqueles 

compostos com 5% de cimento curados por 3 dias e compactados na energia 

normal desintegraram-se pela ação da água. 

O efeito da imersão dos corpos de prova em água sobre a resistência à 

compressão simples está ilustrado nas figuras 4.1 O, 4.11 e 4.12. Para todas as 

condições de estudo, observa-se uma queda de resistência quando são 

comparadas as resistências dos corpos de prova ensaiados após imersão com as 

daqueles ensaiados sem imersão. A tabela 4.3 apresenta, para cada tempo de 

cura, valores percentuais médios da queda de resistência devido à imersão dos 

corpos de prova, calculados a partir da relação entre a diferença de resistência 

entre corpos de prova não imersos e imersos, de mesma composição, e a 

correspondente resistência dos corpos de prova não imersos, conforme a eq.(4). 

sendo QC: queda de resistência devido à imersão, em % 

RN1: resistência do corpo de prova ensaiado sem imersão 

R1m: resistência do corpo de prova ensaiado após imersão 

(4) 
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TABELA 4.3: Percentual médio da queda de resistência à compressão simples das 
I d f f I t d ld à I ã ã m sturas e os o_gesso e c men o ev o mers o em tgua 

Energia de compactação Tempo de cura (dias) 
equivalente ao Proctor 1 3 7 28 84 210 
Normal 100% 27% 18% 8% 10% 14% 
Modificado 100% 20% 17% 11% 12% 15% 

Quanto à instabilidade de algumas misturas pode-se concluir que os 

diferentes tipos de cimento apresentam um comportamento uniforme, visto que 

nenhum deles foi capaz de estabilizar o fosfogesso nas condições em que estão. A 

tabela 4.3 permite observar que a queda de resistência decresce com o aumento do 

tempo de cura até os 28 dias e passa a crescer após este período. E ainda, a 

queda de resistência é praticamente a mesma a partir dos 7 dias de cura para as 

duas energias de compactação. Para o conjunto dos resultados, o valor médio da 

queda de resistência é de 17%, sendo que neste cálculo foram desconsiderados os 

valores de queda iguais a 100% correspondentes aos corpos de prova que se 

desintegraram, impossibilitando a realização dos ensaios de compressão simples. 

Na bibliografia consultada, NANNI apud CHANG & MANTELL (1990)8 

verificou uma queda média de 50% da resistência à compressão simples, devido à 

imersão em água, de misturas compostas de 90% de fosfogesso e 10% de cimento, 

curadas por 7 dias. A preparação de seus corpos de prova foi feita por 

compactação estática a uma pressão de 20,67MPa (3000psi), na umidade ótima de 

13%. O autor não relatou casos de instabilidade dos corpos de prova imersos. Em 

outro estudo sobre misturas de fosfogesso e cimento, TAKEDA (1998) observou 

que as resistências à compressão simples das misturas ensaiadas após imersão 

são geralmente 8% menores que aquelas ensaiadas sem imersão, considerando-se 

que todos os corpos de prova ensaiados após imersão não se desintegraram, sob 

períodos de cura de 3, 7, 14, 28 e 84 dias. 

8 NANNI, A. C. (1985). Phosphogypsum as a Building Material: Strength Characterisfics and Housing 
Application. Ph. D. Dissertation, University of Miami, Coral Gables, Florida. May, 1985, 237p. 
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FIGURA 4.10: Resistência à compressão simples, em função do tempo de cura, das 
misturas de fosfogesso e cimento CP 111 40 ensaiadas sem e após imersão e 
compactadas nas energias equivalentes ao: (a) Proctor normal; (b) Proctor 
modificado 
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FIGURA 4.11: Resistência à compressão simples, em função do tempo de cura, das 
misturas de fosfogesso e cimento CP V ARI ensaiadas sem e após imersão e 
compactadas nas energias equivalentes ao: (a) Proctor normal; (b) Proctor 
modificado 
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FIGURA 4.12: Resistência à compressão simples, em função do tempo de cura, das 
misturas de fosfogesso e cimento CP 11-E 32 ensaiadas sem e após imersão e 
compactadas nas energias equivalentes ao: (a) Proctor normal; (b) Proctor 
modificado 
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4.3.2.3 A influência do tempo de cura 

O tempo de cura após a compactação também é um fator importante no 

ganho de resistência. Os resultados dos ensaios de compressão simples, ilustrados 

nas figuras 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12, mostram que, até os 84 dias de cura, a 

resistência de todas as misturas cresce com o tempo. Após este período, as 

resistências das misturas constituídas com os cimentos CP V ARI e CP 11-E 32 

passam a decrescer, enquanto que as daquelas contendo CP 111 40 ainda 

aumentam. O CP V ARI, um cimento de alta resistência inicial, proporciona o maior 

ganho de resistência nos três dias iniciais de cura, seguido pelos cimentos 

CP 11-E 32 e CP 111 40. 

A evolução da resistência destas misturas ao longo do tempo foi analisada 

através do ganho percentual da resistência máxima correspondente a cada mistura, 

medida nos intervalos de tempo entre uma idade de cura e a outra subseqüente, 

com o objetivo de melhor compreender em quais períodos a resistência dos corpos 

de prova possui crescimentos mais ou menos acentuados, ou senão, decréscimos 

de resistência. O seu cálculo consiste na relação entre a variação de resistência e o 

intervalo tempo de cura correspondente, normalizada pelo valor da maior 

resistência alcançada pela mistura em questão, conforme a eq. (5). 

GP = {(Rn - Rn-t) I Rmáx (Tn - Tn-t)] x 100% 

sendo GP: ganho percentual da resistência máxima, em %/dia 

Rn: resistência no tempo de cura T0 , em MPa 

Rn.1 : resistência no tempo de cura Tn.1, em MPa 

Rmãx: maior resistência alcançada até os 210 dias, em MPa 

Tn: tempo de cura no final do período analisado, em dias 

Tn-1 :tempo de cura no inicio do período analisado, em dias 

(5) 

A evolução da resistência à compressão simples das misturas de fosfogesso 

e cimento em função do tempo de cura pode ser visualizada nas figuras 4. 7, 4.8, 

4.9, 4.10, 4.11 e 4.12. As tabelas 4.4 e 4.5 apresentam os valores de ganho 

percentual da resistência máxima de cada mistura, calculados para todos os tipos e 
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teores de cimento, energias de compactação e condições de ensaio do estudo. As 

tabelas 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 são desdobramentos das tabelas 4.4 e 4.5, elaboradas 

para facilitar a análise do ganho de resistência das diversas misturas ao longo do 

tempo de cura. 

Combinando, para cada cimento, os valores apresentados na tabela 4.6 para 

as duas energias de compactação, ou os valores da tabela 4. 7 para as duas 

condições de ensaio, conclui-se que os ganhos de resistência no período inicial de 

3 dias correspondentes ao CP V ARI, CP 11-E 32 e CP 111 40 é da ordem de 

14%/dia, 7,4%/dia e 4,5%/dia, respectivamente. De 3 a 7 dias de cura, a situação 

inverte-se: o CP V ARI proporciona um ganho de resistência de 2,8%/dia e os 

demais cimentos proporcionam ganhos maiores e aproximadamente iguais a 

4,5%/dia. No período de 7 a 84 dias, os três cimentos apresentam ganhos muito 

próximos entre si, da ordem de 1,4%/dia. Após 84 dias e até 210 dias, a mistura 

com CP 111 40 mostra um ganho de 0,08%/dia, ainda positivo, e os demais passam 

a apresentar decréscimos de resistência da ordem de -0,07%/dia. 

TABELA 4.4: Ganho percentual da resistência máxima das misturas de fosfogesso e 
cimento ensaiadas sem imersão (%/dia) 

Q.l.s 
'O c 
o Q.l 

~·~ 

a.. 
(.) 

õ2 
c( 

> 
a.. 
(.) 

N 
(") 

w 
...!. 
a.. 
(.) 

Intervalo entre os sucessivos tempos de cura (dias) Q.l.s 
'O c 
... Q.l 
o E 
~ ·u ~~~--~~~~~-=--~~--------~----~ 

O a 3 3 a 7 7 a 28 28 a 84 84 a 21 O 

IV 
·~ 
Q.l 
c w 

5 4,07 2,85 2,48 0,25 0,08 .:.. 
1------f-- ------------- -- ------ -- --- -- -------- -- ------ -- --- -- -- ---- - ------ -- ----- -- lo: IV 

1---1_0--t ---- -~~~-~ --------- -~-'-~~---- -- ---~ ~9-~ ---- ---- __ 9 .. ~~- ---- ---- -~~9-~----- ~ ~ 
15 6,83 5,62 0,81 0,50 0,10 

1---5-1-----~~?-~---- - __ ___ ?_,_~~---- - -- - -~~~-~--- -- _____ 9 .. ~? _____ - -- -~9 .. ~~- ---- n; 
10 14,84 2,60 0,73 0,53 -0,08 E 

1------f ------ ------ --- ------ -------- - --------------- ------- -- ----- - ------------ --- o 
15 16,38 2,78 1,07 0,31 -0,04 z 
5 11,11 2,08 1,28 0,56 -0,05 .:.. 

1------f--------------- ----- ---- ---- -- ---------------------- -------- --------------- lo: IV 

1---1_0--t----~~~~~---- _____ ?_,_~~-- -- - -- -- -~ ~~-~- -- -- _____ 9 .. ~? ___ __ -- --~9 .. ~? _____ ~ ~ 
15 15,33 4,43 0,59 0,43 -0,01 
5 3,78 2,43 2,20 0,58 -0,04 

1------f- ----------------- ------------ ------------------------------ ----- ------- --- n; 
10 6,00 6,94 1,34 0,47 -0,09 E 

1---- --f -- -------------------- -------- --------------- --- ---- ------ -- ------- -------- o 
15 8,89 7,05 1,27 0,33 -0,01 z 

5 5,12 2,81 1,71 0,67 -0,02 ' 
1----4-------------- --- ---- --------- --------- ------- -------------- -- -- ---- ----- -- lo: IV 

1--1_0--1- -- --~!~-~----------~ .. -~~--- -- ---- -~~~-~----------9 .. ~?--- -- ----~9_,_1_?_---- ~ ~ 
15 11,20 4,11 0,87 0,57 -0,08 
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Combinando, para cada teor de cimento, os valores apresentados na tabela 

4.8 para as duas energias de compactação, ou os valores da tabela 4.9 para as 

duas condições de ensaio, é possível analisar a influência do teor de cimento no 

ganho de resistência ao longo do tempo. Observa-se que nos 3 dias iniciais, os 

ganhos são crescentes com a quantidade de cimento e iguais a 5,5%, 8,6% e 

10,7%/dia, respectivamente, para os teores de 5%, 10% e 15% de cimento. No 

período de 3 a 7 dias, misturas com teores de 5% ainda apresentam os menores 

ganhos, da ordem de 2,7%/dia, e as misturas com 1 O% e 15% de cimento passam 

a apresentar ganhos equivalentes, de aproximadamente 4,6%/dia. No período 

subseqüente, 7 a 28 dias, o comportamento inverte-se: misturas com menor teor, 

5%, mostram ganhos da ordem de 2%/dia, enquanto que as demais, com 10% e 

15% de cimento, apresentam ganhos inferiores, de aproximadamente 1 %/dia. Nos 

períodos finais, de 28 a 84 dias e de 84 a 210 dias, os ganhos passam a se 

diferenciar pouco em função dos teores de cimento, sendo de 0,5% e 0,03%/dia, 

respectivamente. 

TABELA 4.5: Ganho percentual da resistência mãxima das misturas de fosfogesso e 
cimento ensaiadas após imersão (%/dia) 

Cl,) B Q) B Intervalo entre os sucessivos tempos de cura (dias) 
C'(l 

"C c: "C c: 'e> o Q) .... Q) 

0.. E o E Cl) 

i= 'é3 t! 'é3 
O a 3 3a7 7 a 28 28 a 84 84 a 210 

~ 

5 n/d 2,09 2,89 0,37 0,03 
~ --------------- --------------- ----- ---------- ------------- -- ----------- ----

10 3,04 4,23 0,96 0,70 0,12 
o --------------- --------------- ----- ---------- --------------- ------------ --- o 
~ 15 4,75 5,84 0,83 0,53 0,12 z 
- 5 2,80 2,42 2,77 0,27 0,07 a. 

!Én~ (.) ----- ---------- ----- --- -- --- -- --------------- --- .. ----------. ------------·--
10 4,46 5,69 1,31 0,55 0,05 "C 

------ -- -- ----- ---- ----------- ------------- -- - -- ------------ ---------·-- --- -g!J 
15 7,54 5,63 1,08 0,46 0,05 :i: 

5 n/d 5,06 1,47 0,60 -0,10 n; 
---- ----------- --------------- --------------- ---- ----------- --------------· E 

0:: 
10 14,19 2,23 1,12 0,45 -0,15 

-------- ----- -- ------------- -- --------------- ----- ---------- -------- ------· :i c( 15 16,02 2,07 1,13 0,36 -0,09 
> 5 8,64 2,67 1,24 0,67 -0,16 a. I 

(.) --------------- ---·--- -------- --------- ------ ----------- --- - --- -- -- -- ------ !E "' 10 15,23 2,47 0,75 0,51 -0,04 "C "C 
o lJ ------- -------- --------------- --------- ---- -- -- ---- --·------ ----- ------ ---- :: 15 15,77 3,00 0,72 0,46 -0,06 

5 n/d 2,34 2,52 0,55 -0,08 n; -------·------- ----- ---------- --------- ------ -- ----------- -- -- ------------ -
10 5,59 7,32 1,52 0,39 -0,06 E 

N --------------- ------ --------- ------- -------- ------ --------- --------------- o 
M 15 8,52 6,94 1,49 0,28 -0,10 z 
w 
...!. -.. -.... -
a. 5 3,20 3,11 1,83 0,71 -0,01 ..: (.) --------------- -------------- - ---------- ----- ----- --- ------- --------- ----- - "' 10 8,84 5,07 1,07 0,55 -0,09 :t; "C 

o lJ .... .. .................. .. .... -------------- - -- --- -------- -- ------ --------- ----- --------- - :: 15 11,73 4,49 0,96 0,48 -0,06 
nld - nllo determmado, em razllo da mstabJI/dade dos corpos de prova frente à 1mersllo 
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O padrão de comportamento apresentado anteriormente independe da 

energia de compactação e da imersão em água, sendo função apenas do tipo e 

teor de cimento. As tabelas 4.8 e 4.9 apresentam valores médios do ganho de 

resistência com o tempo correspondentes ao teor de cimento, conforme a energia 

de compactação e a condição de ensaio dos corpos de prova, respectivamente. 

TABELA 4.6: Ganho percentual da resistência máxima, ao longo do tempo, das 
misturas de fosfogesso e cimento, para cada tipo de cimento e energia de 
compactação 

Cimentos 
Ganho da resistência máxima (%/dia 

Energia Intervalo entre tempos de cura (dias 
Oa3 3a7 7 a 28 28 a 84 84 a 210 

CP 11140 3,92 4,15 1,50 0,52 0,10 Proctor 
CP VARI 14,21 2,85 1111 0,49 -0,08 normal 
CP 11-E 32 6,56 5,50 1,72 0,43 -0,06 
CP 11140 4,95 4,53 1,59 0,44 0,07 Proctor 
CPVARI 13,54 2,81 0,90 0,52 -0,07 modificado 
CP 11-E 32 8,16 3,99 1,22 0,61 -0,06 

TABELA 4.7: Ganho percentual da resistência máxima, ao longo do tempo, das 
misturas de fosfogesso e cimento, para cada tipo de cimento e condição de ensaio 

Cimentos 
Ganho da resistência máxima (%/dia Condição 
Intervalo entre tempos de cura (dias 

Oa3 3a7 7 a 28 28 a 84 84 a 210 
de ensaio 

CP 11140 4,45 4,36 1,45 0,48 0,10 Sem 
CPVARI 13,74 2,74 0,94 0,50 -0,04 imersão 
CP 11-E 32 7,31 4,61 1,38 0,55 -0,06 
CP 11140 4,52 4,32 1,64 0,48 0,07 Com 
CP VARI 13,97 2,92 1,07 0,51 -0,10 imersão 
CP 11-E 32 7,58 4,88 1,56 0,49 -0,07 

TABELA 4.8: Ganho percentual da resistência máxima, ao longo do tempo, das 
misturas de fosfogesso e cimento, para cada teor de cimento e energia de 
compactação 

%de Ganho da resistência máxima (%/dia 

Cimento Intervalo entre tempos de cura (dias Energia 

Oa3 3a7 7 a 28 28a84 84 a 210 
5 5,59 2,78 2,12 0,52 -0,03 Proctor 
10 7,85 4,62 1,89 0,53 -0,03 normal 
15 9,93 5,10 1,09 0,38 0,00 
5 5,82 2,66 1,89 0,52 -0,02 Proctor 
10 9,42 4,12 0,99 0,57 -0,02 modificado 
15 11,40 4,55 0,84 0,48 -0,06 
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TABELA 4.9: Ganho percentual da resistência máxima, ao longo do tempo, das 
misturas de fosfogesso e cimento, para cada teor de cimento e condição de ensaio 

%de Ganho da resistência máxima j%/dia Condição 

Cimento Intervalo entre tem~os de cura Jdias de ensaio 
Oa3 3a7 7 a 28 28 a 84 84 a 210 

5 6,18 2,49 1,89 0,52 0,00 Sem 
10 8,71 4,24 0,98 0,58 -0,02 Imersão 
15 10,61 4,99 0,90 0,44 0,02 
5 4,88 2,95 2,12 0,53 -0,04 

Com 
10 8,56 4,50 1 J 12 0,53 -0,03 Imersão 
15 10,72 4,66 1,03 0,43 -0,02 

4.3.2.4 A influência do teor de cimento 

O teor de cimento em misturas estabilizadas para construção de bases e sub

bases rodoviárias é um fator determinante na sua resistência e deformabilidade. O 

objetivo deste item é analisar o efeito da variação do teor de cimento sobre os 

níveis de resistência à compressão simples das misturas de fosfogesso e cimento 

quando são utilizados 5%, 10% e 15% deste produto na composição da mistura. 

Analisando-se os resultados dos ensaios de compressão simples ilustrados 

nas curvas das figuras 4. 7, 4.8, 4.9 e nos diagramas de barras das figuras 4.13 e 

4.14, constata-se que, para cada tipo de cimento empregado, o aumento de seu 

teor proporciona o aumento da resistência, independente do tempo de cura, da 

energia de compactação e da condição de ensaio (sem ou após imersão). E 

conforme foi discutido no item anterior, o teor de cimento empregado também 

influencia o padrão do desenvolvimento da resistência ao longo do período de cura. 

A variação da resistência em função do teor de cimento, analisada nas figuras 4.13 

e 4.14, apresenta, em geral, maior crescimento entre os teores de 5% e 10% do 

que entre os teores de 1 0% e 15%. 

Para o conjunto dos resultados, as misturas com teor de 15% de cimento 

apresentam, em média, resistências 160% e 35% maiores que as das misturas com 

teores de 5% e de 10%, respectivamente. A única situação discrepante diz respeito 

às misturas contendo o cimento CP 111 40, nos teores de 1 O% e de 15%, 

compactadas na energia equivalente ao Proctor normal e curadas por 84 dias, que 

apresentam valores de resistência muito próximos entre si, como indicado na figura 

4.13c. 
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FIGURA 4.13: Resistência à compressão simples das misturas de fosfogesso e 
cimento compactadas na energia equivalente ao Proctor normal, em função do teor 
de cimento, curadas durante: (a) 7 dias, (b) 28 dias, (c) 84 dias e (d) 210 dias 
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FIGURA 4.14: Resistência à compressão simples das misturas de fosfogesso e 
cimento compactadas na energ ia equivalente ao Proctor modificado, em função do 
teor de cimento, curadas durante: (a) 7 dias, (b) 28 dias, (c) 84 dias e (d) 210 dias 
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Entre os estudos que comprovam o aumento da resistência à compressão 

simples devido ao aumento do teor de cimento, destacam-se os de CHANG & 

MANTELL (1990) e TAKEDA (1998). CHANG & MANTELL (1990) encontraram que 

a resistência duplica-se ao se aumentar de 10% para 30% o teor de cimento. 

TAKEDA (1998) relatou ganhos de resistência na ordem de 25%, 39% e 64%, 

respectivamente, para as misturas com teores de 10%, 12% e 15% de cimento, em 

relação à resistência da mistura com teor de 7%, independente da energia de 

compactação aplicada e da condição de ensaio. 

É importante salientar que esses estudos não contemplam situações onde 

porcentagens de cimento pouco elevadas associadas a periodos de cura curtos 

implicam na desintegração dos corpos de prova frente à imersão em água, 

situações estas incluldas no presente estudo. 

4.3.2.5 A Influência do tipo de cimento 

Diversos trabalhos ressaltam que o uso de diferentes tipos de cimento na 

mistura pode conduzir a diferentes resistências entre corpos de prova com mesmo 

teor de cimento, compactados na mesma energia e ensaiados com o mesmo tempo 

de cura. (TAHA & SEALS, 1992; ONG et a/., 1994). 

Para os três cimentos estudados, as figuras 4.15 e 4.16 apresentam, 

respectivamente, as curvas de variação da resistência à compressão simples das 

misturas de fosfogesso e cimento, compactadas na energia equivalente ao Proctor 

normal, com e sem imersão, e compactadas na energia equivalente ao Proctor 

modificado, com e sem imersão. 

A tabela 4.1 O mostra, para cada um dos cimentos, a média de valores 

absolutos de resistência, calculada considerando-se os três teores de cimento (5%, 

10% e 15%), as duas energias de compactação (normal e modificada) e as duas 

condições de ensaio (sem imersão e após imersão). A análise desta tabela 

evidencia que misturas com o CP V ARI apresentam resistências maiores que as 

demais até os 7 dias iniciais de cura, sendo que no primeiro dia este valor é, na 

média, 20% e 50% maior que as resistências quando se utilizam os cimentos 

CP 11-E 32 e CP 111 40, respectivamente. Aos 3 dias, esta diferença é ainda maior: 
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51% e 97%, respectivamente para o CP 11-E 32 e CP 111 40. Aos 7 dias, a diferença 

ainda é favorável ao CP V AR I, mas bem menor, da ordem de 10%. 

TABELA 4.10: Valores médios absolutos de resistência à compressão simples 
em MPa) das misturas de fosfogesso e cimento 

Tipo de Teor de C-A Tempo de cura (dias) 
cimento (%) 1 3 7 28 84 210 

CP 11140 2,4 0,08 0,36 0,84 1,52 2,23 2,50 
CP 11-E 32 5,0 0,10 0,47 0,83 1,37 1,96 1,79 
CPVARI 7,5 0,12 0,71 0,93 1,27 1,71 1,58 

Como possível justificativa deste comportamento, o cimento CP V ARI, pela 

própria designação "Cimento Portland de Alta Resistência Inicial (NBR 5733)", tem 

a propriedade de desenvolver resistências maiores nos primeiros dias de idade. 

MEHTA (1994) e BAUER (1990) explicaram que essa propriedade deve-se a 

algumas características físico-químicas que o distinguem dos demais tipos de 

cimento, como sua finura ou área especifica maior e à presença de determinados 

agentes de hidratação do aluminato tricálcico em sua composição. 

Após 28 dias de cura, ocorre uma inversão da tendência observada 

anteriormente, e o cimento CP 111 40 passa a apresentar as maiores resistências, 

seguido dos cimentos CP 11-E 32 e CP V ARI, sendo que as diferenças acentuam

se com o decorrer do período de cura. Aos 28 dias, a resistência do CP 11140 é, em 

média, 11% e 23% maior que as dos cimentos CP 11-E 32 e CP V AR I, 

respectivamente. Aos 84 dias esta diferença é de 14% e 30%, e aos 210 dias é de 

40% e 58%, considerando-se ainda os cimentos CP 11-E 32 e CP V ARI, 

respectivamente. É importante reiterar que no período de 84 a 210 dias, os 

cimentos CP 11-E 32 e CP V ARI mostram uma redução de resistência. 

Conforme foi descrito no item 2.1 0.2 do Capítulo 2, resultados experimentais 

têm mostrado que teores elevados de aluminato tricálcico (C:A) no cimento podem 

provocar, a longo prazo, queda na resistência das misturas de fosfogesso e 

cimento, fato não observado para cimentos com baixo teor de C:A. Este fato foi 

constatado no presente estudo, visto que misturas com o cimento CP 111 40, que 

possuem o menor teor de C:A (2,4%), não apresentaram, até os 21 O dias, redução 

de resistência. Ao contrário, a resistência destas misturas ainda mostra crescimento 

neste período. Quanto às misturas compostas com os cimentos CP 11-E 32 e 
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CP V ARI, com maiores teores de C~, 5,0% e 7,5%, respectivamente, estas 

mostram redução de resistência a partir de 84 dias. Este efeito é mais evidente para 

o CP V ARI, aquele com o maior conteúdo de C~ entre os três cimentos. 

A influência do tipo de cimento na resistência à compressão simples mostra 

um comportamento coerente com o relatado por ONG et a/. (1994), que estudaram 

o efeito de quatro tipos de cimento, contendo diferentes teores de C~. sobre a 

resistência à compressão simples, aos 7 dias, de misturas de fosfogesso e cimento. 

Especificados de acordo com as normas americanas ASTM C150 e ASTM C595, os 

cimentos utilizados neste estudo são dos tipos IP, 11 , liA e V. Com base nos 

resultados dos ensaios de compressão simples, os autores verificaram que as 

maiores resistências foram obtidas com o cimento tipo V, que possui, entre os 

demais, o menor teor de C~. igual a 3%. 

TAHA et a/. (1992) também compararam as resistências à compressão 

simples, aos 7 dias, entre diversas misturas de fosfogesso estabilizado com 

cimentos de diferentes marcas: uma do tipo 11, com 5% de C~. e duas do tipo V, 

com teores de 3% e 5%. As maiores resistências foram proporcionadas pelo 

cimento tipo V da marca United, com 3% de C~. 
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FIGURA 4.15: Resistência à compressão simples das misturas de fosfogesso e 
cimento, em função do tipo de cimento e do tempo de cura, compactadas na energia 
equivalente ao Proctor normal e ensaiadas: (a) sem Imersão; (b) após Imersão 
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4.3.3 Estudo da deformabilidade das misturas 

A estimativa do módulo tangente inicial (E0) de cada mistura de fosfogesso e 

cimento para o estudo da deformabilidade foi feita através das curvas tensão x 

deformação obtidas dos ensaios de compressão simples. Conforme descrito no 

Capitulo 3, adotou-se o modelo hiperbólico elaborado por DUNCAN & CHANG 

(1970) nas referidas curvas para estimativa do Eo, sobre o qual analisou-se a 

influência de cada parâmetro considerado neste estudo. 

O Anexo 8 apresenta os valores de módulo tangente inicial estimados das 

misturas de fosfogesso e cimento. Com procedimento análogo ao da determinação 

da resistência à compressão simples, cada um dos valores de Eo apresentados em 

gráfico é resultado da média de um terno de valores obtidos a partir dos resultados 

dos ensaios de compressão simples. Os gráficos referentes ao E0 foram 

construidos com os valores médios apresentados nas tabelas do Anexo 8. 

Com base nos valores estimados, a deformabilidade das misturas de 

fosfogesso e cimento representada pelo Eo mostra um padrão de variação bastante 

semelhante ao padrão de variação determinado para a resistência à compressão 

simples, conforme apresentado nos subitens 4.3.3.1, 4.3.3.2, 4.3.3.3, 4.3.3.4 e 

4.3.3.5. Na bibliografia consultada, alguns estudos acerca da deformabilidade das 

misturas de fosfogesso estabilizado com cimento através da estimativa de seu 

módulo tangente inicial pelo modelo hiperbólico de DUNCAN & CHANG (1970) 

foram realizados por TAKEDA (1998). 

4.3.3.1 A influência da energia de compactação 

As figuras 4.17, 4.18 e 4.19 apresentam os valores de módulo tangente inicial 

das misturas de fosfogesso e cimento compactadas nas energias equivalentes ao 

Proctor normal e Proctor modificado e ensaiadas sem e após imersão em água. E a 

tabela 4.11 apresenta valores percentuais médios do ganho de E0 com o aumento 

da energia de compactação, calculados a partir da relação entre a rigidez das 

misturas compactadas na energia modificada e a rigidez das misturas compactadas 

na energia normal. 
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Com base nos resultados das figuras 4.17, 4.18 e 4.19 e da tabela 4.11, 

constata-se que o aumento de Eo devido ao aumento da energia de compactação 

variou de 23% a 113%, sendo que os maiores valores correspondem aos 3 dias 

iniciais de cura. O E0 das misturas compactadas na energia modificada é, 

considerando-se todas as condições do estudo, 47% maior que o Eo obtido na 

energia normal, sendo este ganho menor que o da resistência, que foi de 129% 

para as mesmas condições de análise. Observa-se ainda que corpos de prova 

ensaiados sem imersão apresentam um ganho de rigidez devido ao aumento de 

energia de compactação igual a 54% em média, valor superior ao daqueles 

ensaiados após imersão, que alcançaram 39%. Pode-se concluir também que 

misturas com 5% de cimento são mais sensíveis ao aumento da energia de 

compactação, visto que apresentam um ganho médio de rigidez de 59%, enquanto 

que para 10% e 15% este valor é da ordem de 40%. 

TABELA 4.11: Ganho percentual médio de Eo das misturas de fosfogesso e cimento 
d ld t d I d t ã e v o ao aumen o a energ a e compac aç o 

Condição de ensaio Tempo de cura (dias) 
1 3 7 28 84 210 

Sem imersão 113% 82% 42% 24% 29% 33% 
Com imersão n/d* 73% 45% 23% 28% 32% 
*nld - não determmado 

No estudo realizado por TAKEDA (1998) sobre a deformabilidade de misturas 

de fosfogesso e cimento, o aumento do Eo dessas misturas, devido ao aumento da 

energia de compactação, variou de 4% a 17%, sendo que as energias utilizadas na 

compactação das misturas foram Proctor normal e Proctor intermediário. 
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FIGURA 4.17: Módulo tangente Inicial das misturas de fosfogesso e cimento CP 11140, 
em função da energia de compactação, para os corpos de prova ensaiados: (a) sem 
Imersão; (b) após Imersão 
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FIGURA 4.18: Módulo tangente Inicial das misturas de fosfogesso e cimento 
CP V ARI, em função da energia de compactação, para os corpos de prova ensaiados: 
(a) sem Imersão; (b) após imersão 
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FIGURA 4.19: Módulo tangente inicial das misturas de fosfogesso e cimento 
CP 11-E 32, em função da energia de compactação, para os corpos de prova 
ensaiados: (a) sem Imersão; (b) após Imersão 
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4.3.3.2 A influência da imersão em água 

O efeito da imersão dos corpos de prova sobre o Eo está ilustrado nas figuras 

4.20, 4.21, 4.22. Para todas as condições do estudo, constatou-se uma queda de 

E0 quando são comparados os módulos tangentes iniciais dos corpos de prova 

ensaiados após imersão com daqueles ensaiados sem imersão. A tabela 4.12 

apresenta os valores percentuais médios da sua diminuição devido à ação da água. 

O cálculo desta queda consiste na relação entre a diferença de Eo entre corpos de 

prova não imersos e imersos, de mesma composição, e o correspondente Eo dos 

corpos de prova não imersos, conforme a eq. (6): 

sendo QC: queda do módulo Eo devido à imersão, em % 

EN1: módulo Eo dos corpos de prova ensaiados sem imersão 

E1m: módulo Eo dos corpos de prova ensaiados após imersão 

(6) 

A tabela 4.12 permite observar que a queda de Eo decresce com o aumento 

do tempo de cura até os 210 dias. De comportamento semelhante ao da queda da 

resistência, a queda de E0 é a mesma a partir dos 7 dias de cura para as duas 

energias de compactação. Desconsiderando-se os valores de queda iguais a 100%, 

correspondentes aos corpos de prova que se desintegraram mediante a imersão, o 

valor médio da queda de Eo calculado é de 14%. Comparando-se a diminuição dos 

valores de resistência e de Eo devido à imersão, constata-se que a resistência é 

ligeiramente mais sensível à imersão que o Eo, visto que este último apresenta uma 

queda média de 14%, enquanto que para a resistência esta queda é de 17%, ao 

serem consideradas todas as condições do estudo. 

TABELA 4.12: Percentual médio de queda do módulo tangente inicial das misturas de 
fosfogesso e cimento devido à Imersão em água. 

Energia de compactação Tempo de cura (dias) 
equivalente ao Proctor 1 3 7 28 84 210 
Normal 100% 45% 14% 10% 9% 9% 
Modificado 100% 14% 12% 11% 10% 9% 
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Nesta tabela verifica-se também que as misturas curadas em 3 dias 

compactadas na energia equivalente ao Proctor normal são mais sensiveis à 

imersão, em termos de Eo, que as misturas compactadas na energia equivalente ao 

Proctor modificado. 

Desconsiderando-se os casos de instabilidade dos corpos de prova, a 

influência da imersão em água provoca no Eo quedas médias de 13%, 12% e 10% 

das misturas com os teores de cimento de 5%, 1 O% e 15%, respectivamente. 

Portanto, pode-se considerar que o efeito da imersão, a partir dos 7 dias de cura, 

independe do teor de cimento. Analisando-se da mesma forma para o tipo de 

cimento, através das figuras 4.20, 4.21, 4.22, o comportamento das misturas frente 

à imersão é o mesmo para os três cimentos usados. 

No estudo realizado por TAKEDA (1998) sofre o efeito da imersão em água 

em corpos de prova de fosfogesso e cimento compactados nas energias do Proctor 

normal e do Proctor intermediário, concluiu-se que o efeito da água é menos 

sensivel no caso da deformabilidade, através da análise por Eo, do que na 

resistência à compressão simples. No primeiro caso, o autor encontrou valores de 

queda de Eo devido à imersão de 3,2% para misturas na energia do Proctor normal 

e de 5,2% para a energia do Proctor intermediário. No caso da resistência, a queda 

foi, em média, de 8% para as duas energia de compactação consideradas. 
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FIGURA 4.20: Módulo tangente Inicial, em função do tempo de cura, das misturas de 
fosfogesso e cimento CP 111 40 ensaiadas sem e após Imersão e compactadas nas 
energias equivalentes ao: (a) Proctor normal; (b) Proctor modificado 
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FIGURA 4.21: Módulo tangente inicial, em função do tempo de cura, das misturas de 
fosfogesso e cimento CP V ARI ensaiadas sem e após Imersão e compactadas nas 
energias equivalentes ao: (a) Proctor normal; (b) Proctor modificado 
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FIGURA 4.22: Módulo tangente inicial, em função do tempo de cura, das misturas de 
fosfogesso e cimento CP 11-E 32 ensaiadas sem e após imersão e compactadas nas 
energias equivalentes ao: (a) Proctor normal; (b) Proctor modificado 
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4.3.3.3 A influência do tempo de cura 

O módulo tangente inicial das misturas, conforme ilustrado nas figuras 4.17, 

4.18, 4.19, 4.20, 4.21 e 4.22, cresce até os 84 dias de cura. Após este periodo, os 

valores de Eo das misturas constituídas com os cimentos CP V ARI e CP 11-E 32 

passam a decrescer, enquanto que as das misturas contendo CP 111 40 ainda 

aumentam. O padrão de variação de Eo com o teor de cimento ao longo do tempo é 

semelhante ao padrão observado anteriormente na análise da resistência. 

A evolução do módulo tangente inicial ao longo do tempo foi analisada 

através do ganho percentual de Eo, definido de maneira semelhante ao ganho 

percentual de resistência, conforme a eq. (7): 

GP = [(En- En.t) I Em6x (Tn- Tn.t)] x 100% 

sendo GP: ganho percentual do módulo Eo máximo, em %/dia 

En: módulo no tempo de cura Tn, em MPa 

En-1 :módulo no tempo de cura Tn.1, em MPa 

Emãx: maior módulo alcançado até os 210 dias, em MPa 

Tn: tempo de cura no final do periodo analisado, em dias 

Tn-1 : tempo de cura no inicio do período analisado, em dias 

(7) 

As tabelas 4.13 e 4.14 apresentam os valores de ganho percentual do módulo 

tangente inicial máximo de cada mistura, calculados para todos os tipos e teores de 

cimento, energias de compactação e condições de ensaio do estudo. As tabelas 

4.15, 4.16, 4.17 e 4.18 são desdobramentos das tabelas 4.13 e 4.14, elaboradas 

para facilitar a análise do ganho de módulo das diversas misturas ao longo do 

tempo de cura. 

Combinando, para cada cimento, os valores apresentados na tabela 4.15 

para as duas energias de compactação, ou os valores da tabela 4.16 para as duas 

condições de ensaio, constata-se que as misturas com CP V ARI possuem um 

crescimento de Eo, nos primeiros 3 dias, mais acentuado que os dos outros 

cimentos. Enquanto sua taxa de crescimento é da ordem de 16%/dia, as das 

misturas com os cimentos CP 111 40 e CP 11-E 32 são praticamente coincidentes, da 

ordem de 9%/dia. Após os 3 dias iniciais, os valores da taxa de crescimento do E0 
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para os três cimentos são muito similares. Após 84 dias, a mistura com CP 111 40 

mostra um ganho de 0,04%/dia, ainda positivo, e os demais passam a apresentar 

decréscimos de módulo da ordem de - 0,08%/dia. 

TABELA 4.13: Ganho percentual médio do módulo tangente inicial das misturas de 
fosfogesso e cimento ensaiadas sem imersão 

cus 
"C c 
o Q) 

.9- E 
1- ·c:; 

a.. u 

C2 
c:( 

> 
a.. 
u 

~ 
w 
...!. 
a.. u 

CII,S 
"C c 
,_ CP Intervalo entre os sucessivos tempos de cura (dias) 
o E 
~ ·c:; r-~~----~~~.,-=~~-.~~~--~~~~ 

Oa3 3a7 7a28 28a84 84a210 

5 5,94 6,03 2,04 0,15 0,05 
1---:-::---t·.............. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .... ...... .. ... ............ . 

10 9,79 5,49 0,80 0,55 0,01 
--------------- -------------- - ---- ------- ---- ------- ---- ---- -- --- ---- -- ----15 11,57 3,19 0,71 0,66 0,00 

CI:J 
·~ 
Q) 
c w 

5 11,24 4,41 1,96 0,14 -0,14 n; 
....••.••...... ••••........... .. .. .. . ... . ... . . ..... ...... ....... ........... ~ 

10 15,91 2,29 0,75 0,49 -0,14 c 
....••••....... ••...... .. ..... ... . . .......... ............ ...... ....... . . . .. ~ 

15 17,73 1,88 0,91 0,36 -0,09 
5 13,04 3,47 1,23 0,38 -0,06 

1--:-::---1--............. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. ................. ...... .... . 
10 18,84 2,14 0,65 0,38 -0,09 

----------- ---- --------------- --- -------- ---- --- ------- ---- --- ------------ -15 18,83 1,02 0,64 0,46 -0,04 

5 5,44 7,51 1,77 0,29 -0,05 
1--:-::---1--........................................................................ . 

10 12,43 4,36 0,78 0,52 -0,04 
--------------- --- --------- --- --------------- --- -- -- ------ --- -- ---- -- ------15 14,39 3,17 0,75 0,51 -0,05 

Combinando, para cada teor de cimento, os valores apresentados na tabela 

4.17 para as duas energias de compactação, ou os valores da tabela 4.18 para as 

duas condições de ensaio, é possível analisar a influência do teor de cimento no 

ganho de Eo ao longo do tempo. Observa-se que nos 3 dias iniciais os ganhos são 

crescentes com a quantidade de cimento e iguais a 6,6%, 12% e 14%/dia, 

respectivamente, para os teores de 5%, 10% e 15%. Entre 3 e 28 dias, o 

comportamento inverte-se: misturas com menor teor, 5%, mostram ganhos da 

ordem de 3,5%/dia, enquanto que as demais, com 1 O% e 15% de cimento, 

apresentam ganhos inferiores, de 2,8% e 2,3%/dia, respectivamente. Nos períodos 

finais, de 28 a 84 dias e de 84 a 210 dias, os ganhos passam a se diferenciar pouco 

em função dos teores de cimento, sendo de aproximadamente 0,42% e -0,04%/dia, 

respectivamente. 
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TABELA 4.14: Ganho percentual médio do módulo tangente inicial das misturas de 
fosfogesso e cimento ensaiadas após imersão 

Q) .s Q) .s Intervalo entre os sucessivos tempos de cura (dias) 
cv , c , c ·~ o Q) ... Q) 

Q. E o E 
Q) 

t! c 
I= ·c:; ·c:; 

3a7 7 a 28 28 a 84 84 a 210 
w 

Oa3 
5 n/d 3,07 2,40 0,29 0,10 jij 

--- --- -- --- --- - ---- -------- -- - -- ---- ----- --- - -- ----- ---- --- ------ ------ -- -- e 10 6,21 5,47 1,19 0,51 0,05 
o ---- -- -- --- ---- ---- -- ----- --- - -- -- --- -· -- ---- --- ---- -- ------ ---- ---- -·- ---- o 
"''t' 15 10,80 5,72 0,69 0,51 0,02 z 
- 5 4,98 5,36 2,18 0,21 0,05 0.. . 
(.) -- ---- --------- ---- --- --·- --- - -- --- ---- ----- - ---- --- --- ---- --- -- --- -- ----- - !E~ 10 9,81 5,91 0,84 0,45 0,03 '81J ------ ---- ---- - -- -- -------- -- - -- ---- --- -- ---- -- ----- -- -- --- ---- ------ --- ---

15 11,28 3,85 0,73 0,59 0,02 == 
5 n/d 7,06 2,21 0,07 -0,09 jij 

-- --- -- ------- - --- --- ----- -- -- ------- ------ --
______ ,.. _______ _ 

--- --- -- --- ---- E 10 16,12 2,61 0,84 0,42 -0,18 
i:i: --- ------ · ----- --- -- ------ -- -- ---- -----·-- --- -- -- ---------- -·-- --- --- ------ o 
<( 15 16,38 3,01 0,65 0,45 -0,12 z 
> 5 13,01 2,94 1,22 0,42 -0,09 0.. . 
(.) -- ------ --- -- -- --- --- ----- -- -- -- ---- ---- ----- --- --- ----- -- -- ---- --- ----- --- !e "' 10 17,94 2,62 0,63 0,40 -0,11 '8 'O 

-- ------- --- --- ---- ----- ---- -- -- ---- ---- ---- - --- -- -- ---- --- ----- ----- --- ---
== 

11 
15 19,22 0,94 0,70 0,42 -0,02 
5 n/d 3,82 2,11 0,52 -0,06 jij 

--------- ------ .. ...... .. .. .. .. ...... .... .. .. -- ---- --- --- -- - ----- --- ---- -- ----------- -- --- E 
~ 

10 6,53 7,31 1,09 0,50 -0,11 
-- --- --- ---- -- - ------------ --- --- --- ------ --- ------ ---- ----- ----- --- -- -- --- o 

15 10,05 7,85 0,70 0,43 -0,08 z 
w 
..!. 5 3,56 6,46 2,14 0,33 -0,05 0.. . 
(.) --- ----- -- · ---- --- -------- -- -- --- --- ----- -- -- -- ----- -- -· ---- --- --·- --- --- -- !E ~ 10 12,75 3,70 0,90 0,50 -0,06 '81J .... .. .... .. .................. ------ ------- -- .. .... .. ...... .. ...... .. .... .. ......................... .. .... ........ .. .... .. ............ .. 

15 15,26 2,57 0,67 0,53 -0,05 == .. n/d - nRo determmado, em razRo da mstabll1dade dos corpos de prova frente à imersRo 

O padrão de comportamento apresentado anteriormente independa da 

energia de compactação e da imersão em água, sendo função apenas do tipo e 

teor de cimento. As tabelas 4.17 e 4.18 apresentam valores médios do ganho de E0 

com o tempo correspondentes ao teor de cimento, conforme a energia de 

compactação e a condição de ensaio dos corpos de prova, respectivamente. 

TABELA 4.15: Ganho percentual do módulo tangente inicial máximo, ao longo do 
tempo, das misturas de fosfogesso e cimento, para cada tipo de cimento e energia de 
compactação 

Cimentos 
Ganho do Eo máximo (%/dia) 

Energia Intervalo entre tempos de cura (dias 
Oa3 3a7 7 a 28 28a 84 84 a 210 

CP 11140 7,91 5,24 1,25 0,42 0,04 
Proctor 

CP VARI 15,48 3,54 1,22 0,32 -0,13 normal 
CP 11-E 32 7,52 6,55 1,27 0,47 -0,08 
CP 11140 8,90 4,97 1,22 0,44 0,03 

Proctor 
CPVARI 16,81 2,19 0,85 0,41 -0,07 modificado 
CP 11-E 32 10,64 4,63 1,17 0,45 -0,05 
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TABELA 4.16: Ganho percentual do módulo tangente inicial máximo, ao longo do 
tempo, das misturas de fosfogesso e cimento, para cada tipo de cimento e condição 
de ensaio 

Cimentos 
Ganho do Eo mãximo (%/dia) Condição 

Intervalo entre tempos de cura (dias de ensaio 
Oa3 3a7 7 a 28 28a 84 84 a 210 

CP 11140 8,31 5,31 1,12 0,43 0,02 Sem 
CPVARI 15,93 2,54 1,02 0,37 -0,09 imersão 
CP 11-E 32 8,88 5,90 1,17 0,45 -0,06 
CP 11140 8,62 4,90 1,34 0,43 0,05 Com 
CPVARI 16,53 3,20 1,04 0,36 -0,10 imersão 
CP 11-E 32 9,63 5,29 1,27 0,47 -0,07 

TABELA 4.17: Ganho percentual do módulo tangente inicial máximo, ao longo do 
tempo, das misturas de fosfogesso e cimento, para cada teor de cimento e energia de 
compactação 

Cimentos 
Ganho do Eo máximo (%/dia) 

Energia Intervalo entre tempos de cura (dias 
Oa3 3a7 7 a 28 28 a 84 84 a 210 

5 5,46 4,78 2,00 0,31 -0,03 Proctor 
10 10,23 5,39 0,95 0,48 -0,08 normal 
15 12,80 5,17 0,79 0,43 -0,06 
5 7,66 5,30 1,76 0,30 -0,03 Proctor 
10 13,59 4,04 0,77 0,47 -0,04 modificado 
15 15,09 2,46 0,70 0,53 -0,02 

TABELA 4.18: Ganho percentual do módulo tangente inicial máximo, ao longo do 
tempo, das misturas de fosfogesso e cimento, para cada teor de cimento e condição 
de ensaio 

Cimentos 
Ganho do Eo máximo (%/dia) Condição 

Intervalo entre tempos de cura (dias de ensaio 
Oa3 3a7 7 a 28 28 a 84 84 a 210 

5 6,80 5,29 1,72 0,30 -0,04 Sem 
10 12,27 4,82 0,80 0,48 -0,06 imersão 
15 14,06 3,63 0,80 0,47 -0,04 
5 7,18 4,79 2,04 0,31 -0,02 Com 
10 11,56 4,60 0,92 0,46 -0,06 imersão 
15 13,83 3,99 0,69 0,49 -0,04 



Capitulo 4 -Apresentação e discussão dos resultados 120 

4.3.3.4 A influência do teor de cimento 

Analisando-se os resultados dos ensaios de compressão simples ilustrados 

nas curvas das figuras 4.17, 4.18, 4.19 e nos diagramas de barras das figuras 4.23 

e 4.24, constata-se que, para cada tipo de cimento empregado, o aumento de seu 

teor proporciona o aumento do Eo, independente do tempo de cura, da energia de 

compactação e da condição de ensaio (sem ou após imersão). E conforme foi 

discutido no item anterior, o teor de cimento empregado também influencia o 

padrão do desenvolvimento do módulo ao longo do perfodo de cura. 

Para o conjunto dos resultados, as misturas com teor de 15% de cimento 

apresentam, em média, módulos 91% e 21% maiores que as das misturas com 

teores de 5% e de 10%, respectivamente. A variação do módulo em função do teor 

de cimento, analisada nas figuras 4.23 e 4.24, apresenta, em geral, maior 

crescimento entre os teores de 5% e 10% do que entre os teores de 10% e 15%. 
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FIGURA 4.23: Módulo tangente Inicial das misturas de fosfogesso e cimento 
compactadas na energia equivalente ao Proctor normal, em função do teor de 
cimento, curadas durante: (a) 7 dias, (b) 28 dias, (c) 84 dias e (d) 210 dias 
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O 10% m 15% Sem lrmrsão 
• 10% ~ 15% Com lrmrsão 
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FIGURA 4.24: Módulo tangente Inicial das misturas de fosfogesso e cimento 
compactadas na energia equivalente ao Proctor modificado, em função do teor de 
cimento, curadas durante: (a) 7 dias, (b) 28 dias, (c) 84 dias e (d) 210 dias 
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4.3.3.5 A influência do tipo de cimento 

Para os três cimentos estudados, as figuras 4.25 e 4.26 apresentam, 

respectivamente, as curvas de variação do módulo tangente inicial das misturas de 

fosfogesso e cimento, compactadas na energia equivalente ao Proctor normal, com 

e sem imersão, e compactadas na energia equivalente ao Proctor modificado, com 

e sem imersão. 

A tabela 4.19 apresenta, para cada um dos cimentos, a média dos valores 

absolutos de Eo, calculada considerando-se os três teores de cimento (5%, 10% e 

15%), as duas energias de compactação (equivalentes às normal e modificada) e 

. as duas condições de ensaio (sem imersão e após imersão). A análise desta tabela 

e das figuras 4.25 e 4.26 evidencia que misturas com CP V ARI apresentam valores 

de Eo maiores que os demais até os 7 dias iniciais de cura, sendo que no primeiro 

dia este valor é, na média, 25% e 57% maior que os valores de E0 das misturas 

com os cimentos CP 11-E 32 e CP 111 40, respectivamente. Aos 3 dias, esta diferença 

é de 48% e 57%, respectivamente para o CP 11-E 32 e CP 111-40. Aos 7 dias, a 

diferença ainda é favorável ao CP V-ARI, mas bem menor, da ordem de 6%. 

TABELA 4.19: Valores médios absolutos do módulo tangente inicial (em MPa) das 
"t d f f . t mts uras e os ogesso e ctmen o 

Tipo de Teor de C3A Tempo de cura (dias) 
cimento (%) 1 3 7 28 84 210 

CP 11140 2,4 10,29 132,80 241,20 370,78 504,33 522,48 
CP 11-E 32 5,0 12,98 141,01 248,56 367,80 496,59 456,95 
CPVARI 7,5 16,17 209,05 258,38 344,60 439,90 403,32 

Após 28 dias de cura, ocorre uma inversão da tendência observada 

anteriormente e o CP 111 40 passa a apresentar os maiores valores de E0, seguido 

dos cimentos CP 11-E 32 e CP V ARI, sendo que as diferenças acentuam-se com o 

decorrer do período de cura. Aos 210 dias, o valor de Eo correspondente ao 

CP 111 40 é, em média, 14% e 29% maior que os dos cimentos CP 11-E 32 e 

CP V ARI, respectivamente. Reitera-se que no período de 84 a 210 dias, os 

cimentos CP 11-E 32 e CP V ARI mostram uma redução de Eo. 
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FIGURA 4.25: Módulo tangente inicial das misturas de fosfogesso e cimento, em 
função do tipo de cimento e do tempo de cura, compactadas na energia equivalente 
ao Proctor normal e ensaiadas: (a) sem Imersão; (b) após Imersão 
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FIGURA 4.26: Módulo tangente inicial das misturas de fosfogesso e cimento, em 
função do tipo de cimento e do tempo de cura, compactadas na energia equivalente 
ao Proctor modificado e ensaiadas: (a) sem Imersão; (b) após imersão 
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A influência do tipo de cimento na deformabilidade é semelhante à que foi 

observada no tocante à resistência, visto que misturas com o CP 111 40, que possui 

o menor teor de C~ (2,4%), não apresentaram, até os 21 O dias, redução de E0. Ao 

contrário, o valor de Eo destas misturas ainda mostra crescimento neste periodo. 

Quanto às misturas compostas com os cimentos CP 11-E 32 e CP V ARI, com 

maiores teores de C~. 5,0% e 7,5%, respectivamente, estas mostram redução de 

Eo a partir de 84 dias. Estes resultados levam a concluir que o teor de C~ tem 

influência, a longo prazo, sobre a rigidez da mistura, assim como foi observado para 

a resistência. 

Os casos de instabilidade frente à imersão de determinadas misturas, 

comentados no item 4.3.2.2, mostram que os três cimentos comportam-se 

uniformemente quanto ao E0 de suas misturas, visto que nenhum deles foi capaz 

de estabilizar as misturas nestas condições. Verifica-se também que o 

comportamento do Eo das misturas em função do tipo de cimento independe da 

energia de compactação e da condição de ensaio. 

4.3.4 Comparação entre as misturas de fosfogesso e cimento e de 

solo-cimento 

Como foi destacado no Capitulo 3, os estudos com fosfogesso não têm o 

propósito de contrapor um novo material aos materiais convencionais, 

considerando-se que o seu emprego só se justificaria, até o momento, frente aos 

problemas ambientais associados ao produto. Assim, o confronto entre os 

desempenhos de misturas de fosfogesso e solo e de solo-cimento tem o objetivo 

único de estabelecer um referencial para um material pouco conhecido a partir de 

sua comparação com um material já consagrado na construção rodoviária . 

As figuras 4.27 e 4.28 ilustram, respectivamente, as variações da resistência 

à compressão simples e do módulo tangente inicial, em função do tempo de cura 

para misturas de fosfogesso e cimento e de solo-cimento, ambas estabilizadas com 

10% do cimento CP 11-E 32, compactadas na energia Proctor normal e ensaiadas 

sem e após imersão em água por 4 horas. 
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FIGURA 4.27: Resistência à compressão simples, em função do tempo de cura, das 
misturas de fosfogesso e de solo estabilizadas com 10% do teor de cimento CP 11-E 32 
e compactadas na energia equivalente ao Proctor normal 
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FIGURA 4.28: Módulo tangente Inicial, em função do tempo de cura, das misturas de 
fosfogesso e de cimento, estabilizadas com 10% do teor de cimento CP 11-E 32 e 
compactadas na energia equivalente ao Proctor normal 
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Considerando-se todos os tempos de cura e as duas condições de ensaio 

para a composição da média dos resultados, observa-se que a resistência e o 

módulo tangente inicial do solo-cimento são, respectivamente, 340% e 89% 

maiores que os mesmos parâmetros determinados para as misturas de fosfogesso 

e cimento. 

Analisando-se estes dois valores, conclui-se que a mistura com fosfogesso 

tem resistência e rigidez, respectivamente, da ordem de X e Y:z, quando comparada 

com a mistura com solo. Considerando-se que o desempenho de um material está 

associado tanto a sua resistência quanto a sua deformabilidade, só será posslvel 

estabelecer uma melhor equivalência entre as duas misturas após a construção e 

observação de trechos experimentais. 

Ao contrário da mistura de fosfogesso, que após 84 dias mostrou quedas de 

resistência e rigidez, as misturas de solo, até os 21 O dias de cura, ainda 

apresentam valores crescentes para estes parâmetros. O fato enseja que a escolha 

do tipo de cimento para a composição das misturas é mais critica no tocante às 

misturas de fosfogesso. 

Outro fator importante a se destacar é o valor de Pdmax da mistura de solo

cimento que é 26% maior que o da mistura de fosfogesso e cimento, conforme 

apresentado no item 4.2.2. Em termos de consumo de cimento, esta relação implica 

que se as duas misturas forem constituldas com um igual teor de estabilizante, o 

consumo para as misturas com fosfogesso é da ordem de % do consumo para as 

misturas com solo. 

O desempenho inferior das misturas de fosfogesso e cimento implica na 

construção de camadas de bases mais espessas que as de bases de solo-cimento, 

concorrendo positivamente para o aproveitamento de uma maior quantidade do 

resíduo industrial. 

Para se comparar o rendimento das misturas de fosfogesso e cimento e solo

cimento foi definida uma relação entre a resistência ou o módulo da mistura e a 

quantidade de cimento usada na sua composição. Esta relação foi denominada 

rendimento e é descrita conforme a eq. (8): 
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R = [RCSouE] I [T x Pdmaxl (8) 

sendo R: rendimento do cimento na resistência à compressão simples ou no 

módulo tangente inicial da mistura, em MPa/(g/cm3
) 

RCSouE: resistência ou Eo da mistura de fosfogesso e cimento, em MPa 

T: teor de cimento usado na mistura, em % 

Pdmax: massa específica seca máxima da mistura considerada, em g/cm3 

As figuras 4.29 e 4.30 apresentam para as duas misturas, as curvas de 

consumo referentes à resistência e ao Eo, respectivamente. Analisando-se estas 

figuras, conclui-se que o comportamento destas duas misturas é mais próximo que 

o comportamento observado considerando apenas os valores de resistência e 

deformabilidade. 
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FIGURA 4.29: Rendimento na resistência à compressão simples, em função do tempo 
de cura, das misturas de fosfogesso e cimento e solo-cimento, estabilizadas com 10% 
de CP II·E 32 e compactadas na energia equivalente ao Proctor normal 
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FIGURA 4.30: Rendimento no módulo tangente Inicial, em função do tempo de cura, 
das misturas de fosfogesso e cimento e solo-cimento, estabilizadas com 10% de 
CP 11-E 32 e compactadas na energia equivalente ao Proctor normal 

4.3.5 Análise das microfotografias 

As microfotografias do fosfogesso e das misturas de fosfogesso e cimento 

foram obtidas por microscopia eletrônica por varredura, utilizando-se equipamentos 

do Instituto de Física de São Carlos/USP. O objetivo foi caracterizar 

morfologicamente o fosfogesso e as misturas que o contém. Desta forma, buscou

se identificar a presença de etringita na micro-estrutura cristalina das misturas, bem 

como analisar seu processo de formação em função do tipo de cimento e do tempo 

de cura. 

4.3.5.1 Microscopia do fosfogesso 

As microfotografias das partículas do fosfogesso encontram-se ilustrada nas 

figuras 4.31 e 4.32, respectivamente, para aumentos de 500X e 1000X. Através 

destas figuras, as partículas de fosfogesso são identificadas na sua forma tubular e 

com tamanhos variando entre 1 ÜJ..lm e 1 OOJ..tm de comprimento, conforme foi 
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observado por MANGIN (1978), ANDERSON (1988) e TAHA & SEALS (1991). No 

caso desta pesquisa, não foram encontradas partículas mais arredondadas, como 

observadas em outro trabalho desenvolvido por SAYLAK et a/. (1988), com uma 

amostra de fosfogesso de maior idade e exposto às intempéries. 

FIGURA 4.31: Fosfogesso (500X -180~m) FIGURA 4.32: Fosfogesso (1000X- 90~m) 

4.3.5.2 Microscopia das misturas de fosfogesso e cimento 

Em algumas pesquisas relacionadas ao concreto com uso de fosfogesso 

(HARTSHORN et a/., 1999; BARNETT et a/., 1999; COLLEPARDI, 1999), os 

autores sugerem que os cristais resultantes da reação entre fosfogesso, cimento e 

água podem apresentar a mesma morfologia da etringita e suas composições 

químicas serem diferentes. Assim, adotou-se neste estudo a hipótese de que os 

cristais aciculares identificados nas microfotografias sejam a etringita, baseando-se 

na semelhança com os cristais de etringita apresentados na bibliografia. A 

comprovação desta hipótese seria possível através de resultados de análises 

complementares. A tentativa para realização destas análises foi feita sem sucesso, 

utilizando-se somente o equipamento "Digital Scanning Microscope - DSM 960 -

Zeiss" do Instituto de Física de São Carlos/USP. 

Na tentativa de identificar e quantificar a etringita e outros cristais presentes 

nas misturas de fosfogesso e cimento, estão sendo realizados ensaios de difração 

de raio-X no Instituto de Química de São Carlos/USP, mas devido à complexidade e 
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tempo necessário para sua realização, os resultados serão divulgados após a 

elaboração desta dissertação. 

Analisando-se as microfotografias, não é possível relacionar a variação da 

forma, do tamanho e da quantidade de etringita com o tipo e o teor de cimento, com 

a energia de compactação e com o tempo de cura. Em cada microfotografia pode

se observar cristais de etringita de dimensões muito variadas, entretanto, sua 

quantificação necessitaria de algum método de identificação e de contagem 

automática não disponível no equipamento usado. Além disso, a representatividade 

da porção coletada do corpo de prova do ensaio de compressão simples para a 

realização das microfotografias é também discutível. 

As figuras 4.33 e 4.34 apresentam microfotografias das misturas de 

fosfogesso e 10% de teor de cimento, a primeira com o tipo CP 111 40 e a segunda 

com o CP V ARI, compactadas na energia equivalente ao Proctor normal e com 7 

dias de cura. Observa-se nestas figuras a presença de cristais aciculares 

espalhados aleatoriamente ao redor das partículas de fosfogesso, sob forma e 

tamanho variados. Verifica-se que não é possível definir uma diferenciação entre os 

cristais em função do tipo de cimento. 

FIGURA 4.33: Cristais presentes na 
mistura de fosfogesso e 10% de teor de 
CP 111 40, compactada na energia 
equivalente ao Proctor normal e curada 
durante 7dlas (5000X- 18J.1m) 

FIGURA 4.34: Cristais presentes na 
mistura de fosfogesso e 10% de teor de 
CP V ARI, compactada na energia 
equivalente ao Proctor normal e curada 
durante 7dlas (5000X • 18J.1m) 
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As figuras 4.35 e 4.36 apresentam cristais aciculares formados, 

respectivamente, nas misturas de fosfogesso e cimento e de solo e cimento 

estabilizadas com teor de 10% de CP 11-E 32, compactadas na energia equivalente 

ao Proctor normal e curadas durante 84 dias. Comparando-se as figuras, observa

se uma quantidade bem maior de cristais semelhantes à etringita na mistura de 

fosfogesso e cimento do que na de solo-cimento. 

FIGURA 4.35: Cristais presentes na mistura de fosfogesso e 10% de teor de CP 11-E 32, 
compactada na energia equivalente ao Proctor normal e aos 84 dias de cura (1000X-
90Jlm) e, no detalhe, ampliação de 5X - 18Jlm 

FIGURA 4.36: Cristais presentes na mistura de solo e 10% de teor de CP 11-E 32, 
compactada na energia equivalente ao Proctor normal e aos 84 dias de cura (1000X-
90Jlm) e, no detalhe, ampliação de 5X -1811m 
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4.3.5.3 Dissolução das partículas de fosfogesso nas misturas de fosfogesso 

e cimento 

As microfotografias das figuras 4.37 e 4.38 ilustram a dissolução das 

partículas de fosfogesso estabilizado com 1 O% de teor de CP 111 40 e de CP 11-E 32, 

respectivamente, aos 28 dias de cura, e compactado na energia equivalente ao 

Proctor normal. As microfotografias das misturas de fosfogesso e cimento aos 3 e 7 

dias de cura apresentam pouca ou nenhuma mostra de dissolução das partículas 

de fosfogesso. GUTII et a/. (1996) também observaram a dissolução das partículas 

de fosfogesso em algumas misturas de fosfogesso e 8% de teor de cimento tipo I 

(ASTM C-150), aos 50 dias de cura. 

As microfotografias das figuras 4.39 e 4.40 ilustram a dissolução das 

partículas de duas misturas de fosfogesso estabilizado com 15% de teor de cimento 

CP V ARI, aos 84 dias de cura, a primeira compactada na energia equivalente ao 

Proctor normal e a segunda compactada na energia equivalente ao Proctor 

modificado. Uma comparação feita através de microfotografias entre misturas 

curadas por 28 e por 84 dias, independente do tipo de cimento, mostrou a 

dissolução mais intensa na mistura com 84 dias, constatando-se que a dissolução 

das partículas cresce com o aumento do tempo de cura. 

FIGURA 4.37: Dissolução das partículas 
de fosfogesso estabilizado com 10% de 
teor de CP 111 40, compactado na energia 
equivalente ao Proctor normal e aos 28 
dias de cura (500X -180~m) 

FIGURA 4.38: Dissolução das partículas 
de fosfogesso estabilizado com 10% de 
teor de CP 11-E 32, compactado na energia 
equivalente ao Proctor normal e aos 28 
dias de cura (1000X- 90~m) 
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FIGURA 4.39: Dissolução das partículas 
de fosfogesso estabilizado com 15% de 
teor de CP V ARI, compactado na energia 
equivalente ao Proctor normal e com 84 
dias de cura (5000X -18J..tm) 

FIGURA 4.40: Dissolução das partículas 
de fosfogesso estabilizado com 15% de 
teor de CP V ARI, compactado na energia 
equivalente ao Proctor modificado e com 
84 dias de cura (5000X -18J..tm) 

Para complementar o estudo das microfotografias, a figura 4.41 ilustra a 

ampliação de uma mostra de dissolução das partículas de fosfogesso estabilizado 

com 10% de teor de cimento CP V AR I, compactado na energia equivalente ao 

Proctor modificado e com 84 dias de cura. Observa-se, neste caso, a corrosão da 

superfície das partículas de fosfogesso e o crescimento dos cristais no interior das 

depressões formadas nas superfícies destas partículas. 

FIGURA 4.41: Dissolução das partfculas de fosfogesso estabilizado com 10% de teor 
de CP V ARI, compactado na energia equivalente ao Proctor normal e com 84 dias de 
cura (1000X -90J..tm). No detalhe, ampliação de 5X -18J..lm 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a influência do tipo de cimento 

sobre a resistência à compressão simples e deformabilidade das misturas de 

fosfogesso e cimento, tendo em vista a sua utilização na construção de bases e 

sub-bases de pavimentos. Complementarmente, foram também analisados a 

influência do teor do cimento, da energia de compactação, do tempo de cura e o 

efeito da imersão dos corpos de prova em água, no comportamento mecânico 

destas misturas. Além disto, foi feita uma análise comparativa entre resistência e 

deformabilidade das misturas de fosfogesso e cimento e de solo-cimento. 

Finalmente, foi analisada a micro-estrutura das amostras de fosfogesso, cimento e 

solo, consideradas separadamente, e das misturas de fosfogesso e cimento e de 

solo-cimento, a partir de microfotografias. 

Ressalta-se que todas as conclusões e recomendações apresentadas neste 

capítulo restringem-se ao universo dos materiais e dos ensaios realizados nesta 

pesquisa. 

5.2 CONCLUSÕES 

Altas temperaturas de secagem do fosfogesso provocam a desidratação do 

fosfogesso di-hidratado, em função da evaporação de sua água molecular. Neste 

estudo, verificou-se a constância de peso das amostras deste tipo de fosfogesso 5 

horas após sua colocação em estufa a 50°C, sem interferência na sua água 

molecular. 
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O ensaio de compactação das misturas de fosfogesso e cimento deve ser 

feito sem a reutilização do material. Para estas misturas, verifica-se que os valores 

de massa especifica seca máxima na energia modificada são, em média, 16% 

maiores que os obtidos na energia normal, enquanto que os valores de umidade 

ótima na energia modificada são, em média, 28% menores que os obtidos na 

energia normal, considerando-se o mesmo tipo e teor de cimento. 

Os resultados dos ensaios de compactação das misturas de fosfogesso e 

cimento indicam também que a umidade ótima não apresenta um padrão de 

variação bem definido no que se refere à influência do tipo e teor de cimento. 

Quantidades crescentes de cimento nas misturas de fosfogesso e cimento 

conduzem a maiores valores de massa especifica seca máxima, independente do 

tipo de cimento e energia de compactação. 

Para as condições desta pesquisa, pode-se afirmar que a resistência à 

compressão simples e a deformabilidade de misturas de fosfogesso e cimento são 

influenciadas pelas variáveis consideradas: energia de compactação, imersão em 

água, tempo de cura, teor de cimento e tipo de cimento. Abstraindo-se o efeito do 

tempo de cura, comprovadamente marcante em misturas cimentadas, constatou-se 

que a energia de compactação é a variável com maior influência no comportamento 

mecânico da mistura. Seguem-se, em ordem decrescente, a influência do teor de 

cimento, da imersão em água e do tipo de cimento. A influência destas variáveis 

ocorre segundo padrões muito semelhantes no tocante à resistência e à 

deformabilidade. 

Em todos os casos, o aumento da energia de compactação conduz a maiores 

valores de resistência à compressão simples e de módulo tangente inicial das 

misturas. Este aumento variou de 104% a 185% para resistência e de 23% a 113% 

para o módulo EO, sendo que, para ambos, os maiores valores correspondem aos 3 

dias inicias de cura. A resistência e o módulo adquiridos pelas misturas 

compactadas na energia equivalente ao Proctor modificado são, respectivamente, 

129% e 47% maiores que os obtidos na energia equivalente ao Proctor normal, 

considerando-se todas as condições de estudo. 
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Os corpos de prova ensaiados sem imersão apresentam, em geral, uma 

diferença maior no ganho de resistência e rigidez devido ao aumento da energia de 

compactação do que os ensaiados sem imersão. As misturas com 5% de teor de 

cimento são mais sensíveis ao aumento da energia de compactação que aquelas 

com teores de 1 O% e 15%, considerando-se os três cimentos usados. A influência 

do aumento de energia na resistência e no módulo é maior nos 3 primeiros dias de 

cura, verificada igualmente para os três tipos de cimento. 

A imersão em água dos corpos de prova conduz às quedas da resistência e 

do módulo E0 das misturas, ou seja, para todas as condições do estudo, constatam

se quedas de resistência e de Eo quando são comparados as resistências e os 

módulos dos corpos de prova ensaiados após imersão com daqueles ensaiados 

sem imersão. Em média, estas quedas são de 17% para a resistência e de 14% 

para E0. Comparando-se estes valores, conclui-se que a resistência é ligeiramente 

mais sensível à imersão que o módulo Eo das misturas de fosfogesso e cimento. 

As misturas curadas por 1 dia são instáveis em condições imersas, assim 

como aquelas contendo 5% de cimento e compactadas na energia equivalente ao 

Proctor normal. Quanto à instabilidade destas misturas frente à imersão, conclui-se 

que os diferentes tipos de cimento apresentam um comportamento uniforme, visto 

que nenhum deles foi capaz de estabilizar o fosfogesso nestas condições. Já as 

misturas curadas durante 7, 28, 84 e 21 O dias são estáveis frente à imersão, 

independente das demais variáveis. Conclui-se também que a queda de resistência 

devida à imersão decresce com o aumento do tempo de cura até os 28 dias e 

passa a crescer após este período, enquanto que a queda de Eo devida à imersão 

decresce com o aumento do tempo de cura até os 21 O dias. 

O tempo de cura após a compactação é um fator importante no ganho de 

resistência e rigidez das misturas. Até os 84 dias de cura, a resistência e o módulo 

de todas as misturas crescem com o tempo. Após este período, as resistências e os 

módulos das misturas com os cimentos CP V ARI e CP 11-E 32 passam a decrescer, 

enquanto que os das misturas contendo o cimento CP 111 40 ainda aumentam. 

O CP V ARI, um cimento de alta resistência inicial, proporciona crescimento 

de resistência e de Eo mais acentuado que dos demais cimentos nos 3 primeiros 
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dias de cura, seguido pelos cimentos CP 11-E 32 e CP 111 40. De 3 a 7 dias, a 

situação inverte-se para o caso da resistência : os cimentos CP 111 40 e CP 11-E 32 

proporcionam ganhos de resistência iguais entre si e maiores que o do cimento 

CP V ARI. No perlodo de 7 a 84 dias, os três cimentos apresentam ganhos de 

resistência muito próximos. No caso do módulo, após os 3 dias inicias de cura, os 

valores da taxa de crescimento de Eo para os três cimentos são muito semelhantes. 

De 84 a 21 O dias de cura, a mistura com CP 111 40 apresenta ganhos positivos e as 

misturas com os demais cimentos passam a apresentar decréscimos de resistência 

e Eo. 

O aumento do teor de cimento provoca o aumento da resistência e do módulo 

das misturas, para os três cimentos, independente das outras variáveis estudadas. 

As misturas com teor de cimento de 15% apresentam, em média, resistências 

160% e 35% maiores que as das misturas com os respectivos teores de 5% e de 

10%, e módulos 91% e 21% maiores que os das misturas com 5% e 10%, 

respectivamente. 

No período coberto pelo experimento, o tipo de cimento foi a variável que 

mostrou a menor influência nos valores de resistência e rigidez das misturas. 

Entretanto, constatou-se que misturas compostas com os cimentos CP V ARI e 

CP 11-E 32, com os maiores teores de aluminato tricálcico (C~). 7,5% e 5%, 

respectivamente, apresentam diminuição de resistência e rigidez após 84 dias, 

enquanto misturas com o cimento CP 111 40 (2,4% de C~) ainda mostram uma 

tendência de ganho de resistência e rigidez aos 21 O dias de cura. Este fato enseja 

que a escolha do tipo de cimento possa ter um importante papel no desempenho, a 

longo prazo, de bases rodoviárias construldas com fosfogesso e cimento. 

Quando são comparados os desempenhos de misturas estabilizadas com 

cimento compostas de solo ou fosfogesso, estas últimas apresentam resistência e 

rigidez, respectivamente, da ordem de X e % da resistência e rigidez das misturas 

de solo-cimento. Este fato implica que camadas de bases construldas com 

fosfogesso e cimento devam ser mais espessas que as mesmas camadas 

construldas com solo-cimento. 
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Nas microfotografias com aumento de 500 a 5000X, é possível observar 

cristais aciculares provenientes das reações entre fosfogesso e cimento espalhados 

aleatoriamente ao redor das particulas de fosfogesso ou agrupados segundo 

formas variadas. 

Os cristais resultantes da reação entre fosfogesso e cimento podem ter a 

mesma morfologia da etringita e a sua composição quimica ser diferente. Pela 

semelhança entre a morfologia dos cristais observados nas microfotografias deste 

estudo e a da etringita verificada na revisão bibliográfica, supõe-se que os cristais 

aciculares observados nas microfotografias sejam etringita. Não foi possivel 

relacionar a quantidade de etringita e de outros cristais expansivos em função do 

tipo e teor de cimento, da energia de compactação e do tempo de cura utilizando 

somente a microscopia eletrônica por varredura. 

As microfotografias obtidas aos 28 dias de cura mostraram a dissolução de 

particulas de fosfogesso nas misturas de fosfogesso e cimento, que não foi 

observada nas misturas aos 3 e 7 dias de cura. Constatou-se também uma 

dissolução mais evidente das partlculas de fosfogesso aos 84 dias cura quando 

comparada com a que foi observada aos 28 dias de cura. Estes fatos sugerem que 

a dissolução das particulas de fosfogesso é crescente com o aumento do periodo 

de cura. 

Finalmente, apesar dos resultados da pesquisa mostrarem-se promissores, 

conclusões definitivas só serão possiveis através do acompanhamento do 

desempenho de trechos experimentais construidos com material em questão. É 

importante ainda ressaltar que o emprego de fosfogesso na construção rodoviária 

só se justificaria, no momento, frente aos problemas ambientais associados ao 

produto. 

5.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Ampliar a pesquisa para outros tipos de cimento, analisando o teor de C~ e 

de outros compostos presentes na composição do cllnquer e do cimento através de 

difração de raio-X. 



Capitulo 5- Conclusões e sugestões 141 

Avaliar o efeito do método de compactação na resistência e deformabilidade 

das misturas de fosfogesso e cimento, através de corpos de prova moldados sob 

compactação estática e dinâmica. 

Ampliar as situações analisadas sob condições de carregamento dinâmico. 

Avaliar o comportamento das misturas de fosfogesso e cimento frente a ação 

erosiva da água. 

Avaliar o efeito da utilização de cinza volante e de outros aditivos sobre a 

resistência e deformabilidade das misturas contendo fosfogesso e cimento. 

Identificar e quantificar os cristais provenientes da reação entre fosfogesso e 

cimento através de difração de raio-X concomitantemente com a microscopia 

eletrônica no decorrer do tempo de cura. 

Avaliar o comportamento das misturas de fosfogesso e cimento em campo, 

através da construção de trechos experimentais e o seu monitoramento ao longo do 

tempo. 

Avaliação da interação da mistura fosfogesso-cimento com o meio ambiente 

através do estudo da possibilidade de contaminação do solo e de mananciais de 

água pelo carreamento de partículas através de bases rodoviárias construídas com 

este material. 

Avaliação da adequação do uso do material frente às exigências dos códigos 

brasileiros de proteção ao meio ambiente 
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ANEXO A- VALORES DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES OBTIDOS 
DE CORPOS DE PROVA DE MISTURAS COMPACTADAS DE 
FOSFOGESSO E CIMENTO 

Nas tabelas A.1 a A.6, estão apresentados os valores de resistência à 

compressão simples dos corpos de prova de misturas de fosfogesso e cimento 

ensaiados na etapa definitiva deste trabalho. Estes valores estão separados em 

função do tipo de cimento, da energia de compactação, da condição de ensaio, do 

perfodo de cura e do teor de cimento. Além dos valores de resistência 

correspondentes aos ternos de resultados, apresentam-se a média dos valores, o 

desvio-padrão e o coeficiente de variação, este último definido como a relação entre 

o desvio-padrão e a média dos valores de resistência. 
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TABELA A.1 - Valores de resistência à compressão simples de misturas de 
fosfogesso e cimento CP 111 40, compactadas na energia equivalente ao 
Proctor normal, ensaiadas sem imersão e após imersão 

Tempo Teor de Resistência à compressão sim~les {MPa} 
de cura cimento c. p. Média Desvio Coeficien 

(dias) (%) 2 3 padrão -te de 
varia2ão 

Sem Imersão 
5 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00 

1 10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,01 5,59 
15 0,07 0,08 0,09 0,08 0,01 12,50 
5 0,09 0,10 0,09 0,09 0,01 6,19 

3 10 0,24 0,23 0,22 0,23 0,01 4,35 
15 0,37 0,34 0,36 0,36 0,02 4,28 
5 0,19 0,17 0,19 0,18 0,01 6,30 

7 10 0,64 0,61 0,62 0,62 0,02 2,45 
15 0,93 0,92 0,91 0,92 0,01 1,09 
5 0,67 0,68 0,67 0,67 0,01 0,86 

28 10 1,13 1,09 1,09 1,10 0,02 2,09 
15 1,29 1,36 1,26 1,30 0,05 3,94 
5 0,87 0,88 0,86 0,87 0,01 1,15 

84 10 1,93 1,91 1,91 1,92 0,01 0,60 
15 1,95 1,96 1,94 1,95 0,01 0,51 
5 0,98 0,92 0,89 0,93 0,05 4,93 

210 10 2,29 2,19 2,22 2,23 0,05 2,30 
15 2,41 2,33 2,37 2,37 0,04 1,69 

Ae,ós Imersão 
5 

1 10 
15 
5 

3 10 0,18 0,20 0,19 0,19 0,01 5,26 
15 0,30 0,30 0,34 0,31 0,02 7,37 
5 0,11 0,11 0,13 0,12 0,01 9,90 

7 10 0,52 0,54 0,57 0,54 0,03 4,63 
15 0,81 0,81 0,86 0,83 0,03 3,49 
5 0,60 0,61 0,59 0,60 0,01 1,67 

28 10 0,87 0,99 1,03 0,96 0,08 8,64 
15 1,18 1,25 1,20 1,21 0,04 2,98 
5 0,78 0,75 0,76 0,76 0,02 2,00 

84 10 1,86 1,79 1,69 1,78 0,09 4,80 
15 1,82 1,90 1,85 1,86 0,04 2,18 
5 0,79 0,82 0,78 0,80 0,02 2,61 

210 10 2,11 2,07 2,08 2,09 0,02 1,00 
15 2,28 2,07 2,24 2,20 0,11 5,08 
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TABELA A.2 - Valores de resistência à compressão simples de misturas de 
fosfogesso e cimento CP 111 40, compactadas na energia equivalente ao 
Proctor modificado, ensaiadas sem imersão e após imersão 

Tempo Teor de Resistência à compressão simples (MPa) 
de cura cimento c. p. Média Desvio Coeficien 

(dias) (%) 1 2 3 padrão -te de 
varia ão 

Sem Imersão 
5 0,20 0,21 0,20 0,20 0,01 2,84 
10 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 
15 0,27 0,27 0,28 0,27 0,01 2,11 
5 0,24 0,25 0,25 0,25 0,01 2,34 

3 10 0,48 0,51 0,49 0,49 0,02 3,10 
15 0,91 0,94 0,94 0,93 0,02 1,86 
5 0,47 0,47 0,49 0,48 0,01 2,42 

7 10 1,32 1,29 1,32 1,31 0,02 1,32 
15 1,96 1,90 1,99 1,95 0,05 2,35 
5 1,42 1,53 1,63 1,53 0,11 6,88 

28 10 2,34 2,13 2,28 2,25 0,11 4,81 
15 2,78 2,67 2,71 2,72 0,06 2,05 
5 1,85 1,84 1,74 1,81 0,06 3,36 

84 10 3,57 3,73 3,65 3,65 0,08 2,19 
15 3,91 4,00 4,06 3,99 0,08 1,89 
5 2,05 2,04 1,97 2,02 0,04 2,16 

210 10 4,29 4 ,07 4,01 4,12 0,15 3,58 
15 4,53 4,34 4,74 4,54 0,20 4,41 

Após Imersão 
5 
10 
15 
5 0,15 0,16 0,15 0,15 0,01 3,77 

3 10 0,43 0,41 0,43 0,42 0,01 2,73 
15 0,85 0,86 0,84 0,85 0,01 1,18 
5 0,34 0,32 0,33 0,33 0,01 3,03 

7 10 1,15 1,10 1,18 1,14 0,04 3,53 
15 1,71 1,71 1,67 1,70 0,02 1,36 
5 1,39 1,39 1,39 1,39 0,00 0,00 

28 10 1,96 2,08 2,00 2,01 0,06 3,03 
15 2,54 2,61 2,50 2,55 0,06 2,18 
5 1,64 1,72 1,65 1,67 0,04 2,61 

84 10 2,82 3,08 3,05 2,98 0,14 4,77 
15 3,41 3,54 3,63 3,53 0,11 3,14 
5 1,89 1,78 1,80 1,82 0,06 3,21 

210 10 3,07 3,17 3,25 3,16 0,09 2,85 
15 3,82 3,69 3,76 3,76 0,07 1,73 
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TA BELA A.3 - Valores de resistência à compressão simples de misturas de 
fosfogesso e cimento CP V ARI, compactadas na energia equivalente ao 
Proctor normal, ensaiadas sem imersão e após imersão 

Tempo Teor de Resistência à compressão simples (MPa) 
de cura cimento c. p. Média Desvio Coeficien 

(dias) (%) 1 2 3 padrão -te de 
varia2ão 

Sem Imersão 
5 O, 11 0,10 0,10 O, 10 0,01 5,59 

1 10 0,13 0,14 0,14 0,14 0,01 4,22 
15 0,16 0,15 0,16 0,16 0,01 3,69 
5 0,22 0,23 0,20 0,22 0,02 7,05 

3 10 0,49 0,50 0,51 0,50 0,01 2,00 
15 0,76 0,77 0,77 0,77 0,01 0,75 
5 0,27 0,29 0,30 0,29 0,02 5,33 

7 10 0,62 0,61 0,62 0,62 0,01 0,94 
15 0,94 0,98 0,90 0,94 0,04 4,26 
5 0,48 0,47 0,45 0,47 0,02 3,27 

28 10 0,79 0,80 0,78 0,79 0,01 1,27 
15 1,27 1,29 1,31 1,29 0,02 1,55 
5 0,73 0,74 0,78 0,75 0,03 3,53 

84 10 1,16 1,10 1111 1,12 0,03 2,86 
15 1,56 1,59 1,53 1,56 0,03 1,92 
5 0,72 0,73 0,71 0,72 0,01 1,39 

210 10 1,00 1,02 0,99 1,00 0,02 1,52 
15 1,46 1,45 1,54 1,48 0,05 3,33 

Ae,6s Imersão 
5 

1 10 
15 
5 

3 10 0,43 0,43 0,43 0,43 0,00 0,00 
15 0,68 0,71 0,70 0,70 0,02 2,19 
5 0,23 0,22 0,24 0,23 0,01 4,35 

7 10 0,54 0,52 0,50 0,52 0,02 3,85 
15 0,82 0,79 0,84 0,82 0,03 3,08 
5 0,43 0,44 0,42 0,43 0,01 2,33 

28 10 0,77 0,75 0,75 0,76 0,01 1,53 
15 1,20 1 '14 1,14 1116 0,03 2,99 
5 0,66 0,64 0,65 0,65 0,01 1,54 

84 10 1,02 1,01 1,00 1,01 0,01 0,99 
15 1,45 1,46 1,44 1,45 0,01 0,69 
5 0,57 0,58 0,56 0,57 0,01 1,75 

210 10 0,81 0,76 0,88 0,82 0,06 7,38 
15 1,28 1,32 1,24 1,28 0,04 3,13 
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TABELA A.4 - Valores de resistência à compressão simples de misturas de 
fosfogesso e cimento CP V ARI, compactadas na energia equivalente ao 
Proctor modificado, ensaiadas sem imersão e após imersão 

Tempo Teor de Resistência à compressão simples (MPa) 
de cura cimento c. p. Média Desvio Coeficien 

(dias) (%) 1 2 3 padrão -te de 
varia ão 

Sem Imersão 
5 0,27 0,28 0,29 0,28 0,01 3,57 

1 10 0,36 0,32 0,34 0,34 0,02 5,88 
15 0,37 0,37 0,38 0,37 0,01 1,55 
5 0,56 0,53 0,51 0,53 0,03 4,72 

3 10 1,13 1,14 1,15 1,14 0,01 0,88 
15 1,57 1,26 1,53 1,45 0,17 11,60 
5 0,68 0,67 0,65 0,67 0,02 2,29 

7 10 1,40 1,32 1,36 1,36 0,04 2,94 
15 1,98 2,00 2,06 2,01 0,04 2,07 
5 1,10 1,07 1,12 1,10 0,03 2,29 

28 10 1,84 1,72 1,78 1,78 0,06 3,37 
15 2,55 2,35 2,31 2,40 0,13 5,35 
5 1,57 1,64 1,59 1,60 0,04 2,25 

84 10 2,54 2,48 2,50 2,51 0,03 1,22 
15 3,36 2,83 3,29 3,16 0,29 9,11 
5 1,47 1,51 1,53 1,50 0,03 2,03 

210 10 2,57 2,31 2,48 2,45 0,13 5,38 
15 3,08 3,22 3,09 3,13 0,08 2,50 

Ae,ós Imersão 
5 

1 10 
15 
5 0,37 0,37 0,40 0,38 0,02 4,56 

3 10 0,95 1,02 0,99 0,99 0,04 3,56 
15 1,39 1,44 1,47 1,43 0,04 2,82 
5 0,53 0,53 0,55 0,54 0,01 2,15 

7 10 1,19 1,21 1,20 1,20 0,01 0,83 
15 1,75 1,83 1,81 1,80 0,04 2,32 
5 0,95 0,91 0,90 0,92 0,03 2,88 

28 10 1,34 1,61 1,67 1,54 0,18 11,41 
15 2,26 2,32 2,18 2,25 0,07 3,12 
5 1,50 1,42 1,48 1,47 0,04 2,84 

84 10 2,17 2,12 2,19 2,16 0,04 1,67 
15 2,99 3,00 3,10 3,03 0,06 2,01 
5 1,16 1,18 1,17 1,17 0,01 0,85 

210 10 1,95 2,05 2,16 2,05 0,11 5,12 
15 2,88 3,07 2,48 2,81 0,30 10,72 



Anexo A 147 

TA BELA A.5 - Valores de resistência à compressão simples de misturas de 
fosfogesso e cimento CP 11-E 32, compactadas na energia equivalente ao 
Proctor normal, ensaiadas sem Imersão e após imersão 

Tempo Teor de Resistência à compressão simples (MPa) 
de cura cimento c. e. Média Desvio Coeficien 

(dias) (%) 1 2 3 padrão -te de 
varia~ão 

Sem Imersão 
5 0,07 0,08 0,09 0,08 0,01 12,50 

1 10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,01 5,59 
15 0,11 0,11 0,12 0,11 0,01 5,09 
5 0,12 0,12 0,11 0,12 0,01 4,95 

3 10 0,21 0,22 0,25 0,23 0,02 9,18 
15 0,41 0,41 0,41 0,41 0,00 0,00 
5 0,22 0,22 0,21 0,22 0,01 2,66 

7 10 0,58 0,56 0,59 0,58 0,02 2,65 
15 0,85 0,84 0,84 0,84 0,01 0,68 
5 0,68 0,71 0,69 0,69 0,02 2,20 

28 10 0,94 0,97 0,88 0,93 0,05 4,93 
15 1,25 1,28 1,23 1,25 0,03 2,01 
5 1,04 1,01 1,04 1,03 0,02 1,68 

84 10 1,27 1,24 1,27 1,26 0,02 1,37 
15 1,56 1,50 1,55 1,54 0,03 2,09 
5 1,01 0,91 1,03 0,98 0,06 6,54 

210 10 1,15 1,08 1,10 1,11 0,04 3,25 
15 1,57 1,47 1,52 1,52 0,05 3,29 

Ae,ós Imersão 
5 

1 10 
15 
5 

3 10 0,18 0,19 0,18 0,18 0,01 3,15 
15 0,35 0,35 0,34 0,35 0,01 1,67 
5 0,14 0,16 0,16 0,15 0,01 7,53 

7 10 0,49 0,51 0,51 0,50 0,01 2,29 
15 0,74 0,70 0,73 0,72 0,02 2,88 
5 0,63 0,68 0,64 0,65 0,03 4,07 

28 10 0,82 0,88 0,86 0,85 0,03 3,58 
15 1,12 1,23 1,09 1,15 0,07 6,43 
5 0,94 0,94 0,93 0,94 0,01 0,62 

84 10 1,10 1,12 1,06 1,09 0,03 2,79 
15 1,35 1,40 1,32 1,36 0,04 2,98 
5 0,89 0,84 0,80 0,84 0,05 5,35 

210 10 0,98 1,01 1,05 1,01 0,04 3,47 
15 1,11 1,30 1,16 1,19 0,10 8,28 
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TABELA A.6 - Valores de resistência à compressão simples de misturas de 
fosfogesso e cimento CP 11-E 32, compactadas na energia equivalente ao 
Proctor modificado, ensaiadas sem imersão e após imersão 

Tempo Teor de Resistência à compressão simples (MPa) 
de cura cimento c. e- Média Desvio Coeficien 

(dias) (%) 1 2 3 padrão -te de 
varia2ão 

Sem Imersão 
5 0,23 0,24 0,24 0,24 0,01 2,44 

1 10 0,33 0,32 0,33 0,33 0,01 1,77 
15 0,39 0,40 0,37 0,39 0,02 3,95 
5 0,32 0,32 0,33 0,32 0,01 1,79 

3 10 0,80 0,77 0,79 0,79 0,02 1,94 
15 1,31 1,26 1,27 1,28 0,03 2,07 
5 0,56 0,57 0,55 0,56 0,01 1,79 

7 10 1,27 1,35 1,28 1,30 0,04 3,35 
15 1,97 1,86 1,89 1,91 0,06 2,98 
5 1,25 1,34 1,35 1,31 0,06 4,19 

28 10 1,84 1,83 1,89 1,85 0,03 1,73 
15 2,68 2,48 2,64 2,60 0,11 4,07 
5 2,13 2,09 2,09 2,10 0,02 1,10 

84 10 2,95 2,99 2,95 2,96 0,02 0,78 
15 3,77 3,77 3,89 3,81 0,07 1,82 
5 2,02 2,05 2,09 2,05 0,04 1,71 

210 10 2,55 2,47 2,51 2,51 0,04 1,59 
15 3,51 3,20 3,50 3,40 0,18 5,18 

Ae.ós Imersão 
5 

1 10 
15 
5 0,18 0,19 0,17 0,18 0,01 5,56 

3 10 0,64 0,65 0,66 0,65 0,01 1,54 
15 1,06 1,14 1,09 1,10 0,04 3,69 
5 0,42 0,40 0,42 0,41 0,01 2,79 

7 10 1,15 1,16 1,13 1,15 0,02 1,33 
15 1,67 1,64 1,66 1,66 0,02 0,92 
5 1,16 1,14 1,10 1,13 0,03 2,70 

28 10 1,79 1,63 1,67 1,70 0,08 4,91 
15 2,29 2,21 2,36 2,29 0,08 3,28 
5 1,87 1,81 1,94 1,87 0,07 3,47 

84 10 2,49 2,43 2,43 2,45 0,03 1,41 
15 3,08 3,30 2,97 3,12 0,17 5,39 
5 1,80 1,86 1,90 1,85 0,05 2,72 

210 10 2,10 2,21 2,17 2,16 0,06 2,58 
15 2,76 2,97 2,93 2,89 0,11 3,86 
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ANEXO B - VALORES DE MÓDULO TANGENTE INICIAL OBTIDOS DE 
CORPOS DE PROVA DE MISTURAS COMPACTADAS DE 
FOSFOGESSO E CIMENTO 

Nas tabelas 8.1 a 8.6, estão apresentados os valores de módulo tangente 

inicial (E0) dos corpos de prova de misturas de fosfogesso e cimento ensaiados na 

etapa definitiva deste trabalho. Estes valores estão separados em função do tipo de 

cimento, da energia de compactação, da condição de ensaio, do período de cura e 

do teor de cimento. Além dos valores de Eo correspondentes aos ternos de 

resultados, apresentam-se a média dos valores, o desvio-padrão e o coeficiente de 

variação. 



Anexo B 150 

TABELA 8 .1 - Valores de módulo tangente inicial de misturas de fosfogesso e 
cimento CP 111 40, compactadas na energia equivalente ao Proctor normal, 
ensaiadas sem imersão e após Imersão 

Tempo Teor de Módulo tan~ente inicial (MPa} 
de cura cimento c. p. Média Desvio Coeficien 

(dias) (%) 1 2 3 padrão -te de 
varia2ão 

Sem lmersl1o 
5 11,12 10,54 13,11 11,59 1,35 11,63 

1 10 13,60 13,09 15,31 14,00 1,16 8,31 
15 19,32 16,74 15,07 17,04 2,14 12,56 
5 25,14 39,40 20,69 28,41 9,77 34,40 

3 10 130,36 117,79 124,58 124,24 6,29 5,06 
15 170,28 206,25 176,24 184,26 19,28 10,46 
5 97,61 87,42 80,30 88,44 8,70 9,84 

7 10 277,65 279,83 270,10 275,86 5,11 1,85 
15 292,50 308,00 300,00 300,17 7,75 2,58 
5 262,20 245,00 274,30 260,50 14,72 5,65 

28 10 351,10 366,30 400,60 372,67 25,36 6,80 
15 407,80 400,00 406,80 404,87 4,24 1,05 
5 342,58 321,36 316,55 326,83 13,85 4,24 

84 10 500,00 511 ,00 509,70 506,90 6,01 1,19 
15 520,23 508,38 549,75 526,12 21,30 4,05 
5 354,71 329,38 360,75 348,28 16,64 4,78 

210 10 513,93 497,10 521,04 510,69 12,29 2,41 
15 528,16 537,36 532,20 532,57 4,61 0,87 

Após Imersão 
5 

1 10 
15 
5 

3 10 100,29 81,63 81 ,33 87,75 10,86 12,38 
15 152,03 154,77 169,16 158,65 9,20 5,80 
5 80,1 5 72,29 64,12 72,19 8,02 11,10 

7 10 209,64 183,38 179,54 190,85 16,38 8,58 
15 274,20 263,57 274,33 270,70 6,18 2,28 
5 244,01 239,98 240,15 241,38 2,28 0,94 

28 10 301,54 296,10 328,38 308,67 17,28 5,60 
15 317,14 380,46 326,66 341,42 34,14 10,00 
5 313,49 294,98 277,52 295,33 17,99 6,09 

84 10 458,82 446,20 426,11 443,71 16,50 3,72 
15 493,83 478,63 467,64 480,03 13,15 2,74 
5 339,83 362,93 305,27 336,01 29,02 8,64 

210 10 458,43 474,68 480,25 471,12 11,34 2,41 
15 495,63 471,04 502,85 489,84 16,68 3,40 
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TABELA 8.2 - Valores de módulo tangente inicial de misturas de fosfogesso e 
cimento CP 111 40, compactadas na energia equivalente ao Proctor modificado, 
ensaiadas sem imersão e após imersão 

Tempo Teor de Módulo tan9ente inicial (MPa) 
de cura cimento c. p. Média Desvio Coeficien 

(dias) (%) 1 2 3 padrão -te de 
varia2ão 

Sem lmersf1o 
5 21,25 25,86 21,61 22,91 2,56 11 '19 

1 10 27,94 25,23 25,01 26,06 1,63 6,26 
15 30,22 30,18 35,33 31,91 2,96 9,28 
5 76,76 71,59 100,31 82,89 15,31 18,47 

3 10 183,76 192,65 189,52 188,64 4,51 2,39 
15 262,33 272,17 298,14 277,55 18,50 6,67 
5 201,30 195,72 188,39 195,14 6,47 3,32 

7 10 337,33 322,06 329,71 329,70 7,64 2,32 
15 388,63 362,80 387,10 379,51 14,49 3,82 
5 368,56 400,08 414,39 394,34 23,45 5,95 

28 10 443,14 440,36 428,43 437,31 7,81 1,79 
15 480,36 497,31 520,73 499,47 20,27 4,06 
5 426,44 473,04 400,06 433,18 36,95 8,53 

84 10 654,61 636,58 610,53 633,91 22,16 3,50 
15 771,04 795,39 817,37 794,60 23,18 2,92 
5 465,33 451,88 478,47 465,23 13,30 2,86 

210 10 645,16 619,96 661,81 642,31 21,07 3,28 
15 828,02 738,55 831 ,95 799,51 52,83 6,61 

Ae,ós Imersão 
5 

1 10 
15 
5 57,43 69,20 60,06 62,23 6,18 9,93 

3 10 152,16 158,22 181,35 163,91 15,40 9,40 
15 250,09 244,02 217,18 237,10 17,51 7,39 
5 136,85 145,03 172,69 151,52 18,78 12,40 

7 10 287,05 297,59 301,94 295,53 7,66 2,59 
15 340,79 353,31 340,78 344,96 7,23 2,10 
5 355,27 347,73 324,13 342,38 16,25 4,74 

28 10 398,46 372,05 410,27 393,59 19,57 4,97 
15 455,06 438,47 464,82 452,78 13,32 2,94 
5 396,51 398,21 380,36 391,69 9,85 2,52 

84 10 548,83 498,05 555,66 534,18 31,48 5,89 
15 665,09 685,61 705,76 685,49 20,34 2,97 
5 437,93 409,84 402,09 416,62 18,86 4,53 

210 10 576,19 570,27 523,56 556,67 28,83 5,18 
15 687,28 715,81 699,79 700,96 14,30 2,04 
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TABELA 8.3 - Valores de módulo tangente inicial de misturas de fosfogesso e 
cimento CP V ARI, compactadas na energia equivalente ao Proctor normal, 
ensaiadas sem imersão e após imersão 

Tempo Teor de Módulo tan9ente inicial (MPa) 
de cura cimento c.~· Média Desvio Coeficien 

(dias) (%) 1 2 3 padrão -te de 
varia2ão 

Sem lmersfio 
5 16,50 18,18 16,35 17,01 1,02 5,97 

1 10 18,67 20,33 22,57 20,52 1,96 9,54 
15 25,41 28,56 25,39 26,45 1,82 6,90 
5 87,62 105,95 97,77 97,11 9,18 9,46 

3 10 203,96 211,24 216,45 210,55 6,27 2,98 
15 290,87 257,93 240,63 263,14 25,52 9,70 
5 144,30 143,28 156,25 147,94 7,21 4,87 

7 10 254,79 243,90 254,38 251,02 6,17 2,46 
15 301,30 298,41 301,56 300,42 1,75 0,58 
5 264,83 271,44 262,35 266,21 4,70 1,77 

28 10 315,26 339,56 307,22 320,68 16,84 5,25 
15 386,97 406,84 392,24 395,35 10,29 2,60 
5 286,67 303,43 273,90 288,00 14,81 5,14 

84 10 421,08 454,54 448,16 441,26 17,77 4,03 
15 500,87 475,73 507,87 494,82 16,90 3,42 
5 238,27 242,93 234,82 238,67 4,07 1,71 

210 10 351,02 386,12 345,68 360,94 21,97 6,09 
15 445,43 437,25 435,29 439,32 5,38 1,22 

Após Imersão 
5 

1 10 
15 
5 

3 10 186,29 197,24 198,22 193,92 6,62 3,42 
15 256,67 249,41 175,84 227,31 44,72 19,67 
5 125,23 132,88 118,04 125,38 7,42 5,92 

7 10 248,59 228,41 230,54 235,85 11,09 4,70 
15 287,17 279,17 282,81 283,05 4,01 1,42 
5 248,44 248,63 231,91 242,99 9,60 3,95 

28 10 307,94 305,72 306,28 306,65 1115 0,38 
15 353,48 331,72 353,58 346,26 12,59 3,64 
5 245,76 258,77 256,08 253,54 6,87 2,71 

84 10 417,53 399,34 385,86 400,91 15,89 3,96 
15 446,49 463,01 478,43 462,64 15,97 3,45 
5 228,88 223,36 226,30 226,18 2,76 1,22 

210 10 266,81 330,25 326,69 307,92 35,64 11,58 
15 392,46 377,07 410,51 393,35 16,74 4,26 
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TA BELA 8.4 - Valores de módulo tangente inicial de misturas de fosfogesso e 
cimento CP v AR I, compactadas na energia equivalente ao Proctor 
modificado, ensaiadas sem imersão e após imersão 

Tempo Teor de Módulo tan~ente inicial {MPa) 
de cura cimento c. e. Média Desvio Coeficien 

(dias) (%) 1 2 3 padrão -te de 
varia~ão 

Sem Imersão 
5 37,79 35,56 37,30 36,88 1,17 3,18 

1 10 39,52 40,48 41,10 40,37 0,80 1,97 
15 51 ,26 52,72 54,39 52,79 1,57 2,97 
5 158,73 155,84 156,67 157,08 1,49 0,95 

3 10 294,55 289,44 279,17 287,72 7,83 2,72 
15 353,98 344,96 333,22 344,05 10,41 3,03 
5 229,78 206,36 202,18 212,77 14,88 6,99 

7 10 336,81 324,15 333,11 331,36 6,51 1,96 
15 379,80 370,59 356,63 369,01 11,67 3,16 
5 305,25 315,86 328,95 316,69 11,87 3,75 

28 10 395,48 402,41 405,80 401,23 5,26 1,31 
15 443,73 457,17 453,14 451,35 6,90 1,53 
5 412,03 397,93 394,47 401,48 9,30 2,32 

84 10 516,67 496,19 514,56 509,14 11,26 2,21 
15 609,01 614,03 604,23 609,09 4,90 0,80 
5 362,12 371,44 373,22 368,93 5,96 1,62 

210 10 460,37 453,98 439,79 451,38 10,53 2,33 
15 574,38 581,11 578,07 577,85 3,37 0,58 

Após Imersão 
5 
10 
15 
5 150,53 145,69 154,30 150,17 4,32 2,87 

3 10 237,36 269,11 261,64 256,04 16,60 6,48 
15 328,62 322,58 313,33 321,51 7,70 2,40 
5 185,18 200,01 201,04 195,41 8,87 4,54 

7 10 320,11 286,04 311 ,24 305,80 17,68 5,78 
15 334,11 338,64 354,73 342,49 10,84 3,16 
5 302,39 299,67 278,71 293,59 12,96 4,41 

28 10 364,83 362,47 380,36 369,22 9,72 2,63 
15 433,23 429,47 412,19 424,96 11,22 2,64 
5 395,73 381,39 376,93 384,68 9,82 2,55 

84 10 489,48 473,92 463,74 475,71 12,96 2,73 
15 588,57 573,82 510,31 557,57 41 ,58 7,46 
5 336,47 318,24 368,60 341 ,10 25,50 7,48 

210 10 414,42 409,67 403,23 409,11 5,62 1,37 
15 553,71 583,79 488,04 541,85 48,96 9,04 
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TABELA 8.5 -Valores de módulo tangente inicial de misturas de fosfogesso e 
cimento CP 11-E 32, compactadas na energia equivalente ao Proctor normal, 
ensaiadas sem imersão e após imersão 

Tempo Teor de Módulo tan9ente inicial (MPa} 
de cura cimento c. p. Média Desvio Coeficien 

(dias) (%) 1 2 3 padrão -te de 
varia2ão 

Sem Imersão 
5 10,84 12,86 12,33 12,01 1,05 8,72 

1 10 12,82 13,85 17,51 14,73 2,46 16,74 
15 17,83 17,18 21,45 18,82 2,30 12,22 
5 32,11 25,91 28,55 28,86 3,11 10,78 

3 10 152,16 100,02 116,33 122,84 26,67 21,71 
15 152,63 163,90 157,93 158,15 5,64 3,57 
5 122,99 129,61 121 ,56 124,72 4,29 3,44 

7 10 265,24 256,46 274,65 265,45 9,10 3,43 
15 309,40 305,05 295,68 303,38 7,01 2,31 
5 288,02 292,40 289,60 290,01 2,22 0,76 

28 10 364,83 385,95 328,19 359,66 29,23 8,13 
15 404,94 386,97 392,00 394,64 9,27 2,35 
5 394,79 391,85 408,33 398,32 8,79 2,21 

84 10 494,56 485,44 499,00 493,00 6,91 1,40 
15 514,67 518,99 503,26 512,31 8,13 1,59 
5 371 ,75 344,95 380,37 365,69 18,47 5,05 

210 10 427,36 447,53 451,41 442,10 12,91 2,92 
15 472,32 464,99 457,65 464,99 7,34 1,58 

Ae,ós Imersão 
5 
10 
15 
5 

3 10 90,47 83,36 85,80 86,54 3,61 4,17 
15 159,04 138,03 134,26 143,78 13,35 9,29 
5 85,64 100,06 105,15 96,95 10,12 10,44 

7 10 203,67 242,13 201,29 215,70 22,92 10,63 
15 290,43 302,41 287,60 293,48 7,86 2,68 
5 239,81 274,25 259,41 257,82 17,27 6,70 

28 10 312,89 315,95 322,37 317,07 4,84 1,53 
15 342,88 374,83 371,79 363,17 17,63 4,86 
5 359,84 347,34 381,00 362,73 17,01 4,69 

84 10 442,67 450,58 431,87 441,71 9,39 2,13 
15 470,52 476,23 483,51 476,75 6,51 1,37 
5 346,02 337,34 316,82 333,39 14,99 4,50 

210 10 387,33 360,38 401,54 383,08 20,91 5,46 
15 436,62 418,21 429,84 428,22 9,31 2,17 
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TABELA 8.6 - Valores de módulo tangente inicial de misturas de fosfogesso e 
cimento CP 11-E 32, compactadas na energia equivalente ao Proctor 
modificado, ensaiadas sem imersão e após imersão 

Tempo Teor de Módulo tan9ente inicial {MPa} 
de cura cimento c.~· Média Desvio Coeficien 

(dias) (%) 1 2 3 padrão -te de 
varia2ão 

Sem Imersão 
5 30,09 32,77 34,84 32,57 2,38 7,31 

1 10 35,38 37,48 34,58 35,81 1,50 4,18 
15 42,30 39,53 43,48 41,77 2,03 4,85 
5 71,40 82,88 70,86 75,05 6,79 9,05 

3 10 207,51 218,24 210,46 212,07 5,54 2,61 
15 301,15 286,04 291,97 293,05 7,61 2,60 
5 223,21 201,42 214,91 213,18 11,00 5,16 

7 10 306,18 313,28 314,66 311,37 4,55 1,46 
15 389,86 386,70 361,01 379,19 15,82 4,17 
5 370,37 394,48 387,75 384,20 12,44 3,24 

28 10 403,55 413,90 394,63 404,03 9,64 2,39 
15 464,78 519,24 473,46 485,83 29,26 6,02 
5 464,01 442,87 473,26 460,05 15,58 3,39 

84 10 596,67 558,97 550,96 568,87 24,41 4,29 
15 683,06 691,64 662,19 678,96 15,15 2,23 
5 438,02 423,91 431,41 431,11 7,06 1,64 

210 10 557,10 531,72 539,67 542,83 12,98 2,39 
15 632,91 625,39 638,47 632,26 6,56 1,04 

Ae,ós Imersão 
5 

1 10 
15 
5 43,47 46,03 46,66 45,39 1,69 3,72 

3 10 204,29 204,79 205,68 204,92 0,70 0,34 
15 286,45 274,57 271,66 277,56 7,84 2,82 
5 150,51 160,69 154,32 155,17 5,14 3,31 

7 10 282,57 281,11 289,02 284,23 4,21 1,48 
15 340,14 346,38 333,33 339,95 6,53 1,92 
5 359,65 312,89 364,43 345,66 28,48 8,24 

28 10 370,48 387,07 399,86 385,80 14,73 3,82 
15 435,16 419,46 422,34 425,65 8,36 1,96 
5 419,82 405,02 448,83 424,56 22,29 5,25 

84 10 563,04 516,19 527,95 535,73 24,37 4,55 
15 597,02 647,25 574,11 606,13 37,41 6,17 
5 390,48 409,18 387,61 395,76 11 ,71 2,96 

210 10 465,11 524,47 495,05 494,88 29,68 6,00 
15 588,58 543,18 575,48 569,08 23,37 4,11 
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ANEXO C- VALORES DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES E 
MÓDULO TANGENTE INICIAL (Eo) OBTIDOS DE CORPOS DE 
PROVA DE DE SOLO-CIMENTO 

Nas tabelas C.1 e C.2 estão apresentados, respectivamente, os valores de 

resistência à compressão simples e de módulo tangente inicial dos corpos de prova 

de solo-cimento obtidos na etapa definitiva deste trabalho. Estes valores estão 

separados em função do período de cura e da condição de ensaio. Além dos 

valores de resistência e de módulo, apresentam-se a média dos valores, o desvio

padrão e o coeficiente de variação. 
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TABELA C.1 - Valores de resistência à compressão simples de misturas de 
solo e 10% do cimento CP 11-E 32, compacta das na energia equivalente ao 
Proctor normal, ensaiadas sem imersão e após imersão 

Tempo Resistência à comEressão simeles (MPa} 
de cura c. e. Média Desvio Coeficlen 

(dias} 1 2 3 padrão -te de 
varia~ão 

Sem imerslJo 
1 1,89 2,17 2,11 2,06 0,15 7,17 
3 3,76 3,62 3,32 3,57 0,22 6,30 
7 3,98 3,90 4,07 3,98 0,09 2,14 

28 4,56 3,80 4,12 4,16 0,38 9,17 
84 4,05 4,41 4,51 4,32 0,24 5,60 

210 4,60 4,95 4,56 4,70 0,21 4,56 
Após imersão 

1 1,62 1,64 1,61 1,62 0,02 0,94 
3 1,91 1,96 1,83 1,90 0,07 3,45 
7 2,58 2,55 2,90 2,68 0,19 7,25 

28 3,19 3,12 3,34 3,22 0,11 3,49 
84 3,50 3,61 3,79 3,63 0,15 4,03 

210 3,73 3,96 4,03 3,91 0,16 4,02 

TABELA C.2 - Valores de módulo tangente inicial de misturas de solo e 10% 
do cimento CP 11-E 32, compactadas na energia equivalente ao Proctor 
normal, ensaiadas sem imersão e após imersão 

Tempo Módulo tangente inicial (MPa) 
de cura c. . Média Desvio 

(dias} 1 2 3 padrão 

Sem imersão 
1 450,04 469,23 389,10 436,12 41,84 
3 467,29 489,17 484,85 480,44 11,59 
7 568,18 583,33 526,32 559,28 29,53 

28 626,32 684,79 668,18 659,76 30,13 
84 729,93 761,42 787,40 759,58 28,78 

210 822,12 804,62 798,51 808,42 12,25 
Após imersão 

1 334,12 343,75 403,94 360,60 37,84 
3 465,12 487,81 452,84 468,59 17,74 
7 536,19 528,17 515,46 526,61 10,45 

28 567,29 589,17 584,85 580,44 11,59 
84 630,25 672,65 717,70 673,53 43,73 

210 754,32 798,75 790,77 781,28 23,69 

Coeficien 
-te de 

variação 

9,59 
2,41 
5,28 
4,57 
3,79 
1,52 

10,49 
3,79 
1,98 
2,00 
6,49 
3,03 
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