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A batafha mais difíci7 e de maior
nérito é aquela que realizamos
internamente, Dâ constante busca
para suplantar nossas Timitaçoes.
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RES0ll

0

de pozolanas de boa qualidade possibilita a produçáo de ciDentos especiais,
o uso adequado
-fabricação
e de naior du¡abilidade que os correspondentes seu adiçå0, 0 e[Prego
de
de üenor custo
ganhos significativos. e¡ ter¡os de produtividade e una
proporciona,
pozolanas
adicional[ente,
de
produção
e do próprio jazinento calcário'
de
eguipanentos
doi
da
vida'útil
extånsão

À diversida<le de caracterlsticas e desenpenhos das pozoÌanas dificulta sobremneira
¡ateriais disponlveis.

a

seleção e quaì.ificação dos diversos

face às liritaçoes dos nétodos tradicionais de deteninação da "atividade pozolânica"
propõe-se una uetodologia al.ternativar na qual as pozoLanas são investigadas sob difere¡tes
conteúdos de Ca(08)2. Á uetodologia proposta proporciona ua ¡elhor definição da çalidacle _e
desenpenho Oa pozotâia e, paralela;ente, ó conhecinento da exata ploporção de hidróxido de cáIcio
que a [esna fixa após u¡ deterninado perfodo de reação.
No que se refere à evolução da resistência uecânica, verifica-se que o deserpenho
cinentos adjtivados con pozolanas de argila é variávet e Eandenente dependente
caracterfsticas da pozolana, do teor de adição e do te[po de cu¡a considerado'

dos
das

0s ci¡entos de nelhor evolução de resistência fora¡ obtidos con as pozoLanas nais reativas
(de rápida reação) e çe desenvolven produtos de reação de grande capacidade circntfcia, Às
àrgilas calcinaéas que ãpresentan eLevados teores de quartzo (> 30å) e denandan ¡aior quantidade
de água são de desenpenho inferior. constata-se, por outro lado, que a resistência dos ci¡entos
aditivados não cresce linearnente coù a capacidade de fixação de hidlóxido da pozol.ana.

Às pozolanas de argila de grande capacidade de fixação de ca(ox)2- säo Particulanente
pära açelas situãções onde se requer pastas cox a ¡enor basicidade possfvel. Quando
a¿ióionaAai e¡ elivadas proporções (acina de 40?), todavia, a parcela de clfnquer do cirento nâo
prorluz hidróxido suficiente para a conpleta reação dessas pzolanas, verificando-se, nestes casos¡
u¡a sensfvel reclução nos valores de resistência necânica dos ci¡entos.
adequadas

E¡¡ora e[ geral nåo uti]i?adas pel.a indrístria cilenteira, as argilas que originahente
ùra certa qualtidade de carboìatos associados poder proprcionar pozol.anas de excelente
deserpenho. I çèiua necessáría à ativação dos argilorinerais (700-800oC) prorove ua
descaibonatação parcial <los carbonatos e a geração si¡ultânea de fases hiclraulicauente ativas
ùa pozolana de ¡aior reatividade e çe
(
'proto-clfnguer; ) . obté¡-se¡ cono conseEência'
nas idades iniciais, o nenor reçerirento
de
resistência
evoluçâo
de
Delhor
ói¡entos
iràporciona
äe Ca(O[)r das nesnas, face ao caráter pouco nais básico, pernite çe sejan adicionadas en
elevadas p'roporçoes (até 50-608), se[ que se esgote o hiclróxido liberado pelo clfnquer' ]lesIo
nessas própo;ções, a resistência pode superar o linite de 32 üPa i¡posto por norla'
exibeB

Às caracterfsticas rineralógicas e conposicionais dos clfngueres ta¡bén influenciar o
desenpenho necânico dos ci¡entos aditivados, Às influências do cÌfnçer são entretanto renos
expreisivas que aquelas decorrentes das alterações na constituiçã0, reatividade e teor da adição
pozolânica.

Idealüente, o clfnquer enpregado na produção de ci¡entos co¡ pozolanas deve exibir uI
teor
de alita (6s-7'0å), sér õonstituído de cristais pequenos e reativos (dinensão rália
elevado
próxina de 30 pD) e, adicionalrente, tsostrar um relaçâo caÀ/c4Àr superior a 1.

Argilas Calcinadasi
Pozolanas; Mineralogia ÀpLicada '

Palavras-chave: Ci¡nento Portlandi
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ÀBSTRÀCT
The pr0per use of good quality pozzolans assues the production of special cerents of
louer nanufaciu¡ing costs anâ higlier durabitity than the corresponding cenent uithout pozzolan. In
addition, the use òf poezolans allovs significant productivity gain and also increases the useful
life of equipnents and linestone deÞosits.
[oi,¡ever,

tle clifferent characteristics

and perfornance

of pozzolans raise difficulties for

the adequate selection and qualification of the available Daterlals,
npozzo).anic activityn deterlination rcthods,
In vieu of the innaccuracy of the tradicionai
an alternative nethorloÌogy is prôposed, whereby the pozzolans are investigated under different
contents of calciun hydròxide. The proposed nethodology outlines a better prediction of the
pozzolan quality and perfor[ance and peruits, at the sare tiue, the knotrledge of the correct
proportion of cáIcium úydroxide conbined by the pozzolan, after a given reaction period'

Regarding the nechanical strength evolution, .it has been found that ce[ents added !,¡ith
clay pozzoÍans háve a variable perfonance, r¡hich is influenced by the porzolan characteristics ¡

the ad[ixture content and the curing tine.
cenents uith the best strength evolution !,¡ere obtained fro¡ reactive pozzolans, uhich
usually develop reaction products of a high binding capacity. Bulned clays which have a high
content of qua;tz () 30t) and rèquire a greater quantity of t ater sho0ed a poorer peÌfor[ance. 0n
Ís realiued tlat cercnts Uith pozzolanic adnixtu¡es do not shou a linear
the otìer trinO,
increase of the strengtå with tbe hydroxide coubining capacity of the elployed pozzolan'

it

uitl

great Ca(0t)2 coubining capacity are particularly suitable to
uit! a- uiniuu¡ baslcity are reguired. [o1rever, Íhen such pozzolans are
added in large quântities (over {09), the reuaining cl.inker does not produce enougb -hydroxide for
the co[pl.ete reãction of tie pozzolan, in $hich case the rechanical strength of the ce¡ents

clay

pozzolans
situations wheie pastes

undergoes a substantial reduction.

industry, clays which originally shos a certain
amut of associateá ca¡bonates can produce pozzolans of excellent perforDance. The buning
requirecl for tle activation of clay uinerals {700 - 8000C) causes a partial deconposition of the
nprotoclinker" . Às a
)
caibonates ancl a si¡ultaneous genération of hydraulicatly active phases (
consequence, a pozzolan of higher reactivity is obtained !¡hich allous the uanufacturing of celents
of beiter sirength evolution ãt earlier ages. The snaller reguirenent of ca(0[)2, in view of its
nore basic nature, all.o!¡s the addition of high percentages (up to 50-608) of such pozzolans,
without exhausting the hydroxide released by the clinker, Even witù such contents, the strength
after 28 days reaótion can exceed the linit of 32 l{Pa dictated by brazilian standards.
ÀIthough

in general not

userl by the ceuent

The nineralogical and conpositional characteristics

of the clinker also affect the

¡echanical perfornancé of the blended cenents. The effects of clinker al.terations are however less
expressive tlan those <lerived frou changes in conposition, reactivity and content of pozzoì.anic
aduixtu¡e.

Ideally, the clinker used for the production of pozzol.an blended cenents shoul.d exhibit a
high content ôt atite (O¡-lO¿), should consist of srall and reactive crystals (uith average
dinensions of approxinately 30 P[) and should also sho$ a caÀ/c{ÀF ratio greater than 1.
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Classifìcação dos materiais pozolànicos Esquema de fabricação do cimento portLandReações de formação do c7ínquer portl'and (cf . wo]ter,
1,985 ) .

Produção do cJinquer portland em um forno rotativo
equipado com pré-aquecedor de cicTones (cf . WoLter,
1985 )

-

PG.
9
1_4

76

21

curva esquemática mostrando a taxa de Tiberação de
caLor nos vários periodos de hidratação do cinento
portl-and.

Influência do balanço suTfato/aluninio da soTução
das pastas sobre o processo de pega dos cimentos
portTand (Seg. Locher et a7ii, 1980).
EvoLução dos produtos de hidrataçäo e da microtextura da pasta dè cimento portland ao Tongo dos vários
periodos de hidratação

1"0

1L

curva de resistência à conpressäo de um cimento
portfand comum em lunção do tenpo de hidratação.
Diagrama de equiTibrio pata o sistema cao-A7203-SiozHto
sob condições normais de pressão e temperatura
( -extraido de Dron , 197 4 ) .
Esquema iLustrando a evoTução das reaçóes de
hiëlrataçäo no sisterna C 3s-pozofana ( exttaído de
ogawa et a77i, 7980 ) .
dos hidratados
da reTaçäo ca/si
variação
de pozoTana
partícula
una
entre
desenvolvidos
(CzS)
(cinza vofante) e
un gtão de afita
(

12

1_3

.

29

30

31_

4L

TaEenoto & uchikawa, L980).

das resistências à comptessão de concretos
o, 30 e 50& de adição pozoTãnica em função
A resistência do concreto com oZ de
tempo.
do
pozolana aos 365 dias de hidratação loi tomada como
leferência e adnitida como L00& (extraida de Saad
et a7ii, L983 ).
Eficâcia da pozoLana de atgila calcinada de Jupiá na
reduçao da expansão devido à reação áIcafi-sifica
1983).
( extraida de Saad et aLii,

Evol-ução
conteizdo

44

45

74
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J"7

18

79
20
2L

22
23
24
25

Distribuição das unidades produtotas de cimento
portland pozolânico no BrasiT em 199L.
dos vafores de atividade pozoTânica e da
EvoTuçäo
água de amassamento para iguaf trabalhabiTidade de
una pozoTana de argiTa caTcinada em funçáo de sua
finura.
Variação da resistência à compressão aos 28 dias de
nistuias de metacaulinita e hidroxido de cáJeio, em
funÇão do teor de água e da refação pozofana/caL
adoLada. A argiTa originaT era essenciafmente
cauLinítica (gïe), ma7 cîìstaLizada, e foi ativada
a 75o"c durante 5 horas ( Anbroise et alii, 1986).
Difratograna de raios x de uma atgiTa caul-initica
bem cristaLizada calcinada dutante 30 ninutos a
diferentes temperaturas (zanpieri, 7989).
vaTores de resistència à compressão dos materiais
argiTosos ativados a diferentes temperaturas.
aelação pozoiana/cal = 1-ì Proporção água/sóLido =
0 ,65 ( zanpieri, 7989 ) .
FTuxograma do pîocesso de fabricação de pozol-ana de
argiTa caLcinada en Jupiét (cf . Andriolo, 7975).
Dilratograna de raios x da argiLa A.
Difratograma de raios x da pozol"ana A
(argiTa A ativada termicamente ) .
Dilratograna de raios x da argiTa B.
Dífratograna de raios X da pozolana B
(argila B ativada termicamente ) .
Dilratograna de raios X da argiLa c.

28

61-

63

64
66
99
99

700

70L

Difratograna de raios x da pozolana c
(argiTa c ativ ada termícamente ).
curvas termodilerenciais e termogravimétticas das
pozoTanas e respectivos nateriaís de partida ( não

EspectÍos de EDS obtidos para os quatz'o Pontos
o ouro decorre do processo
mostrados na Foto 16de metaTização

59

700

calc inados .

27

52

.

1"O

7

L04

115

Valores de resistência à compressão de minicorPos-

de
de-prova (2x4cn)
hidratadas durante 28 dias '

misturas

pozoTana/ca7

728

vl.

29
a

37
32

33

curltas de resistência à comptessão obtidas para
pastas de diÍerentes proporções pozoTana/cal curadas
âurante 28 e gl dias ( nétodo de minicorpos-de-prova ) '
EvoTução esperada pata as curv as de resistência à
pastas de pozoTana e caL na medida em
comprässáo ae -o
que se aTteta tenpo de cuta e/ou a teatividade das
þozoTanas de composições similares Difratogramas de raios X da pozoLanaÀedasPastas
hidratadas PteParadas com dilerentes ( proPotções
dessa pozoLana e hidróxido de cáfcio 28 dìas de
cuz'a ) .

Dilratogramas de raios x da pozolana B e das pastas
hidrataâas preparadas com diterentes proporções
e hidróxido de caTcio (28 dias de
dessa pozol.a-nà
cura).
35 Difratogranas de raios x da pozolana c e das pastas
con diferentes ptopotções
hidratadas prepatadas
de cáLcio ( 28 dias de
e
hidróxido
pozoTa-na
dessa
cura).
36 Curvas termodif etenciais obtidas para a pozoLana A e
para as pastas hidratadas contendo proporções
ïariadas desla pozolana e de ca(oí)2 - (28 dias de
reação).
37 Curlras termodif erenciais obtidas para a pozoTana B e
para as pastas hidratadas contendo propotções
iariadas des'sa pozotana e de ca(oï)2 - (28 dias de
îeação).
38 curvas terøodif erenciais obtidas para a pozoTana c e
para as pastas hidratadas contendo propotções
'variadas
desÈa pozolana e de Ca(oH)2 - (28 dias de
reaçåo).
39 Representação grafica das situações de equiTíbtio
en|re o ca(oí)) çJerado peTo cTinquer e o ca(oí)2
consumido pela-s trés pozofanas ensaiadas. Para
efeito de cáLcu7o considerou-se a adição simultânea
de 5E de gesso e que o clínquer gete o equivalente a
2oz de caloï) 2 após 28 dias de cura-
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L36

34

40
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42

comportamento mecânico esperado parl . -c i-mentos
ad.i-tivados com pozolanas de reatividades e
Notar a
capacidades de f íxação de ca(ov) 2 distintas.
das
cutvas
o
traçado
e
resistências
das
conposição
(28
cura).
dias
de
resultalntes
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Gráfico comparativo mostrando a evol"ução
(puto)
e
resistência iecânica do cinento referência
proporções
com
produzidos
dos cinentos aclitivados
variadas da pozoiana A.
GráÍico comparativo mostrando a evoTução de
resistência necânica do cimento rererência (puro) e
dos cimentos aditivados produzidos com ptoporções
variadas da pozol"ana B.
comparativo mostrando a evoTução de
crafico
resistència necânica do cimento referência (puro) e
dos cinentos aditivados ptoduzidos com ptopot'ções
variadas da pozol-ana c.
comparação de resistências mecânicas dos cimentos
proàuziâos com mesmo teor de adiçáo das très
Para neLhor anáLise
þozoTanas investigadas.
àpresenta-se tanbén as resistências obtidas com o
clnento referência (Puro).
Ditratogranas de raios X das pastas hidratadas do
c imento' referência ( sen adição), investigadas após
1,, 3, 28 e gl dias. A tituTo de comparação
apresen¿a-se também o difratograma obtido com o
clnento anidro.
Difratogramas de raios x das pastas hidratadas do
cimento- aditivado com 3oZ da pozoTana A, investigadas
após 1,, 3, 7, 28 e 91- dias.
Difratogramas de raios x das pastas hidratadas do
cimento- aditivado com 608 da pozolana A, investigadas
após 7, 3, 7, 28 e 91 dias.
Difratogramas de raios X das pastas hidtatadas do
cimento- aditivado com 3oZ da pozoTana B, investigadas
apos L, 3, 7, 28 e 91 dias.
Difratogranas de raios X das pastas hidratadas do
c imento- aditivado com 60Z da pozoTana B, investigadas
após 1, 3, 7, 28 e 91- dias.
Dilratogtanas de raios x das pastas hidratadas do
c imento aditivado con 30& da pozolana C, investigadas
após 1-, 3, 7, 28 e 9L dias.
Difratogranas de raios X das pastas hidratadas do
cimento' aditivaðlo com 60Z da pozoTana C, investigadas
após 1-, 3, 7, 28 e 9L dias.
curvas termodiferenciais obtidas para as pastas
hidratadas do cimento referência (sen adição) após 1''
3, 7, 28 e gJ, dias de cuta. A titulo de comparaçáo
apresenta-se tanbém o tetmograma do c imento anidro.
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curvas termoditerenciais obtidas para as pas¿as
hidratadas do cinento aditivado com 3oZ da pozoLana A
após L, 3,7, 28 e gl dias. if direita das curvas temsè o teor de Ca(oH)2 calcufado (cE).
curvas termodif erenciais obtidas para as pastas
hidratadas do cimento aditivado com 60& da pozolana A
apos L, 3,7, 28 e 9L dias. À direita das curvas temsè o teor de ca(oq)2 cafcuTado (cH).
curvas termoditerenciais obtidas para as pastas
hidratadas do cimento aditivado con 3oZ da pozofana B
apos t, 3,7, 28 e 9L dias. A direita das curvas tensè o teor de Ca(oH)2 caTcuTado (cH)Curvas ternodif erenciais obtidas para as pastas
hidratadas do cimento aditivado com 602 da pozolana B
após 1,, 3, 7, 28 e gl dias. ìl diteita das curvas temse o teor de ca(oí)2 cafcuLado (cH).
curvas termodif erenciais obxidas para as pastas
hidratadas do cimento aditivado com 3oZ da pozoiana c
apos t, 3,7, 28 e gI dias. À direita das curvas temsè o teor de ca(oí)z cal-cuiado (cH).
curvas termodilerenciais obtidas pal^a as pastas
hidratadas do címento aditivado com 60Z da pozolana c
após 1,, 3, 7, 28 e gI dias. il diîeita das curll as temsè o teor de ca(oí)2 caLcuTado (cH).
Evol-ução de resistência mecânica dos cimentos puros
produïidos com os quatro c7ínqueres sefecionados.
Águartcinento = o,48; gesso : 43.
EvoTuções de resisté¡cia mecâníca dos cimentos puros
e dos cimentos aditivados com a pozolana A'
partir
dos quatro cTinquetes
pl:epaîados a
selècionados.
EvoTuções ale resistência mecânica dos cimentos puros
e dos cimentos aditivados com a pozoLana B,
partit
dos qûatro cLínqueres
preparados a
sel_ecionados.
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Reações de fornação do clinquer portTand nos
diversos intervaTos de temperatüra.
Caracteristicas composicionais e de reatìvidade dos
principais componentes do cLínquer portLand.
Típos e constituição dos cimentos portLand
normafizados no Brasif .
de res istência dos cimentos portfand
c.i. asses
nacionais

6
7
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-

Consumo estimado dos vários tipos de pozolanas
brasifeiras en 1-99 7 .
Produçâo de cinentos portland no Brasif em 1997Produçào de cinento portfand pozoTânico nas várias
fabricas nacionais em 1-99 7 .
Natureza e teor da adiçáo pozoLânica incorporada aos
cimentos portl"and nacionais em 7991-.
Anáfises quinicas de afgumas pozoLanas de argiTa
cal"cinada brasiTeiras.
Resultados físico-mecànicos de afgumas pozolanas de
arqiTa calcinada bras i7eìras.
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AnaLises químicas dos clinqueres sefecionados.
Composição mineraTógica potencial e par.âmetros de
dosagem dos clinqueres

.

Constituição mineraTogica dos clinqueres (microscopia
de Luz reffetida).
cTinqueres
mineraTógicas dos
Características
cons iderados

6
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73
14
75
76
1-7
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Reconstituição das condições de fabricação dos
clinqueres.
Àná-lises quimicas das pozol-anas consideradas.
DescriÇão e interpretação das reações caractetizadas
nas anâfises ternodiferenc iais VaLores de perdas de massa revel-ados peTas análises
termogravinétrieas e tespectivos teores das fases
envoLvidas ( entre parênteses ) .
consxituiçäo mineralogica das argiTas in natuta e das
respectivas pozolanas.
Resu]ùados quínicos obtidos para a pozoTana A antes e
após a dissoTução com Hci diTuido.
caracteristicas físicas das pozolanas seLecionadas constituição das argamassas para determinação da
atividade pozoTânica com cai (NBR 5751-//77 ).
vaLores de atividade pozoTânica com cal das pozo)anas
(NBR 57 51/77 ).
Quantidade de hidroxido de cá7cio conbinado por cada
pozolana apos 28 dias de hidratação.
Dados termogravimétricos das pastas de pozoLana e
hidróxido de cáLcio hidtatadas durante 28 dias.
constituição das pastas hidtatadas de pozoTana e cal
apos 28 dias de cura.
Resultados dos ensaios fisicos e de início e fin de
pega do cinento refetència (clinquer cIN) e dos
èinentos aditivados com proporções variadas e
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L09
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124
L30
L47
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20

27

crescentes das três pozol"anas seLecionadas VaTores de resistência à conpressão do cimento
referência ( sem adição ) e dos cinentos aditivados com
proporções variadas das três pozoTanas.

Teores de portJandita das pastas preparadas con

766

769

os

cimentos experimentais.

Caracteristicas mineraTogicas e f is ico-mecânicas dos
cTinqueres e respectivos cinentos experimentais (sem
incorporação de pozoLanas ) .
VaLores de resistência à compressão dos cimentos
puros e dos cimentos aditivados preparados a partir
dos quatro c7ínqueres seTecionados.
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do clinquer portLand, obsetvado ao
nicroscopio polarizador de luz tefTetida' onde se
pseudo-hexagonais de al-ita (A) '
notam èristais
arredondados de belita (B) e a lase
cristais
intersticiaL vitrea (F). Ataqúe: NH4cf - otTZ' 20

lotomicrograf ia

segundos

-

Detalhe da morfoTogia dos cristais de alita (e') e
beTita (B) obserttados ao nicroscópio eTetrònico de
varredura. F = fase intersticial ( imagen de elétîons
secundários). A escala é exptessa em mictometros.
Microtextura de uma pasta hidratada de cimento
porttand apos 3 dias de reação. Notam-se a 'tttama"
èstabeTeciclà pelos cristais acicufares de ettingita
(E) e as particul"as de cimento (C) recobettas pot una
lina pel-icufa de c-S-H- cH = Portfandita. Imagem de
eLétrons secundários. A escal-a equivafe a 7oqm.
I4icrotextura da pasta de um concreto onde se observam
prismáticos-aciculares de etringita (E) '
cristais
placas de portl-andita (cH), pequenos tonboedros de
èalcita (cc) e o hábito aTveolar típico do C-S-H
(CSfl). Imagem de etétrons secundários. A escaJa
equivaTe a Lpm.
Aspecto da mistura d.e metacauTinita e hidtóxido de
calcio após 3 dias de cura' onde se observan
partícu7as argiTosas (líx) recobertas por uma fina
camada de siTicato cál"cico hidratado. Notam-se'
tanbém, cristais placoides de aluminato cálcico
hidratado (AC) e ctistais de portlandita (Ð)micrometros. Imaqem de elétrons
EscaLa en
secundários

-

L9

39

Enbricamento dos produtos de reação após 14 dias de

cura, iTustîando a gradual densificaçâo da mistura de
metacautinita e hidróxido de cáLcio. cE = gehlenita
hidratada. csV = Si]icato calcico hidratado. Escal-a
em micrometros

.

39

7

a
70

cJínqueres
Aspecto comparativo dos quatto
(4o0x)
aumento
com
igual
selecionados, investigados
as
difetenças
Notar
ao nicroscopio de Luz refTetida.
na dimensão e no grau de idiomorf isno dos ctistais de
aTita e beTita. Ataque.. HNol o'12 em áfcool (5 s) +
NH1GI O,o2Z em água (2o s).- Sinbologia: A = alita;
B: betita,
= pericTásio¡ P = poros; F: Íase
(C
A + C4Af); R = resina.
intersticial

93

xiii
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72

73
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15
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1,7

1A

1_9

20

Aspecto geraT do nódu7o de pozoTana observado ao
Notar os grãos
niàroscopio óptico de 7uz refietida.
anguTosol de quartzo (Qz)¿ carapaças carbonáticas de
ronboédricos de
cristais
niêroorganisnõs (N),
carbonato (c) e a "massa" de argiTa (n).
Detalhe dos cristais ronboédticos e patcialmente
observar a gtande
decompostos de carbonato (c).
dispelsão de Luz na superricie desses cristais. Qz =
quaîtzo; NI = "massa" de atgiTa.
DetaThe de uma carapaça de microotganismo (N),
destacand.o-se a sua esttututa compartimentada e
(F) en seu interiot - C :
aTqumas incl-usões lerriletas
carbonatos; Qz = quartzo; ll = argiJa.
Aspecto de detaThe de um cristaT de dol-onita (Do)
obsezwado ao microscopio eTetrÔnico de varredura
(e7étrons secundários). Notar o hábito ronboédtico,
a supetficíe rugosa decorrente do processo de
descarbonatação e a nassa de argiLa circundante (H).
A escaJ-a corresponde a 7oPn.
Visão tridimensional, de outro ctistal de dolomita
(DO) parciaTmente decomposto. Inagem de eLéttons
secundários. A escal-a equivaTe a lOPm.
DetaThe de uma doTomita þastante decomposta (æ) '
una
notando-se un produto interno poroso (7)'
de
argiTa
(2)
nassa
ea
incipiente "borda de reação"
(rq) circundante (3 e 4). A escala corcesponde a LPm.
os espectros de EDS obtidos para cada ponto sá'o
mostrados na I'Ígu^ra 27.
Aspecto ao microscópio eletrônico de varreduta da
pasta de pozolana A e ca(OH)2 hidratada durante 28
ãjas. Notar o aspecto pouco þoroso do nateriaT e a
ocorrência de cristais pTacoides e hexagonais de
aluminatos cáTcicos hidratados (Ac) e de um ge7 de
c-s-H (csn). E7étrons secundários. A escala equivaTe
a L-opm. Proporção pozolana/cal = 8O/2O.
antetior deÈtacando a dimensão
Detalhe da foto
reduzida dos produtos de reação e o íntimo
entrel-açamento dos cristais de aTuminato cáLcíco
hidratado (Æ) e do geL de c-S-H (cSH). A escaLa
co,:responde a 7pn. Proporção pozola:na/ca7 = 8O/2ODetalhe de um cristal de a]uninato cáIcico hidratado
(rc), citcundado por un qel de C-s-H (cSH) bastante
denso- PozoTana a/ca(ov) 2 = 80/20' 28 dias de cura' A
escaTa equivaTe a Lpm.
Aspecto da pasta de pozolana B e ca(oï)2 após 28 dias
de hidratação. Notar o aspecto "rendiLhado" do C-S-H
(csfl) e à sua associaçáo con pîodutos ctistalizados
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777

772

713

1L4

714

154

754

155

xLv

21"

22

23

24

25

28

de hábito placóide-hexagonaT (gehl'enita e aTuminatos
cáTcicos hidrataaos ) - (HE). observam-se, ainda,
pequenos romboedros de calcita (cc) e una "pilha" de
Taulinita residual (K). Pîoporção pozolana/cal : 8o/
20. A escaTa cottesponde a 1P,m.
Detalhe de um grão de quartzo (QZ) circundado por
produtos de hidratação de hábito pTacóide-hexagonal'
?anl e por c-S-H (csn). Notarn-se tanbén alguns

calcita (cc) ' decorrentes da
ronboedrob de
parcial
da amostta. Ptoporção pozol-ana/
carbonatação
equivale a I-Pm.
escala
A
8o/2o.
cai =
Aspecto de um poro parcialmente pteenchido por
al-uninatos cáIcièos hlexagonais ( zC ) , obserllado na
p¿,sta produzida com a pozoTana B- A escafa
èorresponde a lopm. Proporçáo pozoLana/cal' = 80/20 '
Aspecto da pasta de pozoTana C e ca(OH-)2' após.28
diàs de reação, mostrando a mictotextura dos pr-oduxos
de reaçâo ipn) e cristais residuais de metacaulinita
(K). A êscaLa corresponde a Lo\n. Proporção pozoiana/
caL = 7O/3O.
Detathe da loto anteriot, destacando a motlofogia
típica do geL de c-S-H (CSfl), intimamente associado a
hiàratados- placóides-hexagonais (qehTenita e
aluminatos cétLcicos hidratados ) - (Eß). observar
ainda a fina " borda de reaçá.o" (BR) que circunda as
pTacas de netacauliníta residuai (K). A escaLa
èquivaTe a 7pm.
l4icrotextura da pasta de cimento sem adiçäo de
após 28 dias de cura. Notar a
pozolana
'ocorrêncíaobservada
acicuTares de etringita (ffi),
cristais
de
de Ca(oH)2 - (c!) e-a
de
cristais
enpiThamentos
gel
c-s-H (cSH). A escaLa
de
do
tipica
nolrfofogia
secundários.
de
elétrons
Imagem
equivaTe a L-Opn.
po'olana A. Obsen am-se cristais de ca(oV)2.- (cul,
(Er) e um C-s-H bastante
þrisnas curtos de etringita
um grão de quartzo
observa-se
(csï).
Ao
centro
denso
(Qz). 28 dias de cura. A escala corresponde a L0P'n.
Agpecto da pasta de cimento con incorporaçá'o de 3oz
da pozoiana B. Notar o empacotamento dos produtos de
hicllataçã.o (H) e um grão iner.te de quattzo (Qz). 28
dias de- cura. A escala equivaTe a L0Pn.
Fotomicrografia da pasta de cimento hidratada com
adição de 3oz da pozoLana C e investigada .após -za
aias ae cura. observàr o atranjo coeso dos hidratados
(H) e urr¡a partícula parcialmente " corroída't de
netacauTinita (rlK). A escal-a equivaTe a Loqm.
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INTRODUçÃO/OBJETIVOS DO ESTUDO

rrcinento portlandrr é o aglornerante hidráulico obtido
pela queirna a temperaturas elevadas (próxirnas de 15oo"c) de uma
processo
mistura adequada de calcário e argila a qual, após o
de queirna, transforna-se em um material sinterj.zado e peletizado
denominado rtclÍnquer portlandrr. À princípio, o cirnento portland
pode se constituir unicamente de una mistura de clínquer
f ina¡nente ¡nofdo e de una substância reguladora do tempo de
"pega" ou endurecirnento inicial do produto (norrnalrnente sulfato
de cálcio), caracterizando o que se convencionou denominar
rrcinento portland coDumrl

o

Entretanto, a busca por cirnentos de Ìnel"hores desenpenhos e
de ¡nenores custos de produção ten feito das "adições ativasrr e
dos ncimentos conpostosrr um dos temas de rnaior interesse da
indústria cirnenteira atual' Ao longo do tempo, dois tipos de
¡nateriais se consagraran em todo o mundo por sua vantajosa
adição ao cimento portland: as escórias granuladas de altoforno, subproduto da fabricação do gusa, e os rnateriais
pozolânicos

.

Às principais vantagens técnicas desses ci¡nentos aditívados
dizem respeito à maior durabilidade frente a rneios agressivos, à
menor susceptibi l idade a reações expansivas do tipo áIcal-iao nenor desprendimento de calor durante a
agregado,
hidrataçåor alérn da maior inperrneabi I idade e da resistência
mecânica superior a longas idades (> 28 dias).

os beneflcios proporcionados pela adição pozolânica
devidos às seguintes alterações flsicas e rnineralógicas:

sao

2

. conbinação e redução do ca(oH)2 das pastas hidratadas,
com o desenvolvimento de produtos Ìigantes adicionais e
decréscino de sua basicidade:

. diluição dos minerais de clínquer, com reflexos diretos
no incrernento da resistência ãos agentes agressivos
(redução do teor de c¡À) e dirninuição do calor de
hidrataçåo e da basicidade total;
. refina¡nento e densificaçåo dos produtos de hidratação,
proporcionando uma microtextura mais compacta e nais
impermeável;

. desenvolvirnento de produtos de hidratação mecanicamente
mais resistentes e quimicamente ¡nais estáveisi
, maior capacidade de fixação de áIcalis dos hidratados
menos cáIcicos ( part icularmente do C-S-H) t
. fortalecimento da interface pasta-agregado, em função
menor precipitação de Ca(OH)2 ao rèdor dos agregadosi e

da

. conplementação apropriada da distribuiçåo granulométrica
dos cimentos.

Do ponto de vista econômico, as vantagens do uso de
pozolanas não se li¡nita¡n à substituição de una parcela do
clfnquer por um rnaterial, via de regra, de menor custo relativo'
canhos adicionais såo també¡n registrados em função do aurnento de
produtividade (rnaior quantídade de cirnento/tonelada de clÍnquer)
e, para iguais nÍveis de produção, em decorrência do
prolongamento da vida ì1tiI dos equiparnentos e do próprio
jazimento calcário.
ÀIgumas pozolanas ' como as cinzas volantes e a
microssflica, são em realidade reslduos industriais poluidÔres.

3

A incorporaçåo desses rnateriais ao cimento reveste-se assim
tanbén de grande importância ambiental e ecoJ-ógica.
À distribuição restrita das cinzas volantes, condicionadas
pela disposição das ter¡nelétricas novidas a carvão nineral, e a
ocorrência pouco expressiva de pozolanas naturais no Brasil
fazem da ativaçåo térmica de argilas uma das opções rnais
interessantes para a fabricação de cirnentos pozolânicos e
cimentos compostos. As barragens de Jupiá(MS), llha
rnais
Solteíra(MS), capivara(SP), Água vernelha(MG) e,
recentemente, Tucuruf(PÀ) são exenplos de obras de vulto
construfdas con o emprego de pozolanas de argilas calcinadasÀpesar dos estudos registrados na literatura e dos
trabalhos de pesquisadores Iigados às grandes barragens
brasileiras e a algumas fábricas de cimento nacionais, são
poucos os estudos que focalizam o processo de hidratação e a
cornpatibi I idade c I lnquer/pozolana dos cimentos portland
aditivados.
Em estudo anterior, motivo de dissertação de mestrado'
investigou-se a rrMineralogia e os Ì'Iecanismos de Àtívaçåo e
Reação das Pozolanas de Àrgilas Ca].cinadasr. os resuftados
obtidos durante esta pesquisa iniciaf propiciaram um melhor
entendimento das transformações nineralógicas e do qanho de
reatividade dos rnateriais argilosos ativados termicamente. Da
nesna forna, investigando-se misturas de pozolana e hidróxido de
cáIcio, foi possfvel aconpanhar os processos de hidrataçåo e
reação desses ¡nateriais e, tambérn, estabelecer os critérios para
una melhor seleção das matérias-primas empregadas para essa
f

inal idade

,

À pesquisa atual representa uma continuidade desse
estudo, com a qual pretende-se avançar na conpreensão dos
fatores que governan a qualidade e o desempenho dos cimentos
portland aditivados. Àpresenta-se, a seguir, os principais
objetivos da pesquisa:

- desenvol"vimento de um ptocedinento de anáfise pata
qualilicar e estabeTecer com exatidão a qualidade e
desenpenho luturo dos materiais pozolânicos;
- meihor conhecimento da cinética de hidtatação e reação
cimentos portland aditivados com pozoJanas de argilas;
- estudo da viabiTidade de se incrementat a reatividade
pozol-anas de argiTas cal-cinadas i

de

das

- estudo da possibiTidade de se nelhorar o desempenho
mecânico dos cimentos portTand pozoTânicos, em particulat
nas idades iniciais¡ e
cLinquer/pozofana,
conpatibilidade
da
- estudo
ídentil icando-se as caracteri"sticas mais adequadas de ambos
os nateriais para se obtet cimentos de desempenhos e custos
otimizados.

os tfATERrÀrs
2.

Pozot ÂNrcos

I Histórico/Definicão

na história dos materiais de construção, é interessante
observar que já na Àntiguidade tanto os gregos quanto os romanos
tinharn conhecimento de que certos rnateriais vul-cânicos, quando
f inarnente rnofdos e adicionados à cal extinta e à areia,
de rnelhores
proporcionavam argamassas rnais duráveÍs e
desenpenhos mecânicos, as quais exibiam ainda a propriedade de
endurecer mesmo quando subnersas ern água.

objetivo de elaborar obras mais
resistentes e duráveis, os gregos utilizavarn um tufo vufcânico
encontrado na ilha de Thera (posteriornente denominada
Santorim), enquanto os construtores romanos se valia¡n de outros
depósitos, ta¡nbém de orígem vulcânicaf encontrados nas
vizinhanças da Bafa de Nápoles. Uma vez que os materiais de
melhor qualidade era¡n obtídos ao redor do l'fonte Puzzuoli, nas
proxinidades do Vesúvio, atribuiu-se a esses nateriais a
designação de pozolana. À durabilidade de algunas obras romanas
como o coliseu e o Panteão Romano atestam os beneffcios
proporcionados por esses materiais.
Dessa forrna, com o

con o decorrer do tempo, o terno pozolana foi estendido a
outros materiais que, embora de orígens diversas, exibem igual
comportamento quando en cÕntato com a ca1 . Àtualmente,
considera-se pozolânico todo naterial natural ou artificiaJ-,
silicoso ou si I icoaluninoso, que por si só não possui nênhuna
atividade hidráutica (não reage ísoladarnente na presença de
água). Quando fina¡nente noldo, entretanto, exibe a capacidade de
se conbinar con o hidróxido de cáIcio em meio aquoso e à
temperatura anbiente, proporcionando a forrnaçäo de novos
compostos com propriedades cimentfcias e insolúveis em água.
agueles
Não se considerarn pozolanas, entretanto'
¡nateriais que necessita¡n de condições excepcionais de finura
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e/ou tratamento hidrotermal para poderen reagir com hidróxido
cálcio e formar conpostos hidraul icarnente ativos.

de

2.2 classificação dos Materiais Pozolânicos
Conforme se depreende da definição atualmente aceita
para os materiais pozolânicos, a atribuição ou não desse
qualificativo depende essencialmente da capacidade do material
atender a dois requisitos básicos, quais sejam:
. reagir

co¡n

o hidróxido de cáIcio

pressäo e ternperatura;

ern condições norrnais de

e

. formar novos compostos de propriedades aglomerantes
insolúveis ern água.

e

vez que vários tipos de materiais satisfazem a essas
duas condições, tern-se tornado necessário agrupá-1os segundo
que possibilitem uma prévia avaliação de seus
critérios
desempenhos e ta¡nbérn de suas caracterlsticas qufrnicas e
Urna

rnineraÌógicas.

NBR 5736/9L
norma brasil-eira
a
Nesse sentido,
classifica os materiais pozolânicos e¡n dois grandes grupos,
de acordo com os critérios que a seguir
naturais e artificiais,
se transcreve:

l
I

I

I

l

matetiais de origem vuTcânica,
geralmente ácidos, ou de otigem sedimentat; e

. pozolanas naturais -

pozolanas artificiais
- materiais ptovenientes de
tratamento térnico ou subprodutos industtiais com atividade
.

pozoTânica.

l
)t

l

l

7

Àinda segundo essa especifícaçâo, as pozolanas artificiaj.s
podem ser subdivididas em:

. argilas calcinadas ' matetiais provenientes da calcinação
de determinadas argiTas que ' quando tratadas a temperaturas
entre 5oo e goo"c, adquitem a propriedade de reagit com o
hidróxido de cáfcio t
. cinzas volantes - resíduos f inamente divididos
provenientes da combustão de catvão pulverizado ou
granul"ado;

e

. outros nateriais - sáo considerados ainda como pozolanas
outtos materiais não tradicionais, tais como
artificiais
escórias siderúrgicas á.cidas, microssiTica, rejeito
s iLicoal-uminoso de craqueamento de petró7eo, cinzas de
residuos vegetais e de rejeito de c artrão mineral Deve-se a MÀSSÀZZA (L976) uma das mais abrangentes e
detathadas classificações dos rnateriais pozolânicos, a qual , da
mesna forna como a anteriormente apresentada, procura agrupar
esses materiais en função de suas caractérlsticas genéticas.
Para MASSÀZZÀ (op. cit. ), as pozolanas naturais serian todas
aquelas que dispensam qualquer tipo de tratanento para revelar
ou acentuar o seu caráter pozolânico, exceçäo feita aos
por sua
processos normais de moagen. Às pozolanas artificiais,
vez t abrangeriam os ¡nateriais que através de rnodificações do
quimismo ou da mineralogia original passam a exibir acentuada
atividade pozolânica. Nêssê grUpo incluem-se tambén os
subprodutos industriais.
Àlém de ordenar os rnateriais pozolânicos de forna
bastante lógica, a classificação de MASSÀZzÀ (op' cit.) tem o
grande ¡nérito de enquadrar, dentro de cada subdivisão proposta,
alguns dos mais fanosos materiais pozolânicos que se teÌn
referência na literatura técnica especializada.

I
À figiura 1 apresenta, en essência, a proposição original de
MÀSSÀzzÀ (1"976) , a qual foi tão sornente acrescida de alguns
novos materiais (rnicrossflica, cinzas de resfduos vegetais e
escórias siderúrgicas ácidas) que sonente rnais recentemente
tiveram a sua atividade pozolânica comprovada.
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MÀSSÀZZÀ, l-976
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O CIMEÌüTO PORTI,AND

3.1 Evolucão dos Matêriais Cimentfcios
Genericarnente util-iza-se o termo ircimentorr para

designar

materiais particulados que rnisturados com água dão origern
misturas plásticas, as quais após algun tempo se solidifica¡n
gradativamente adquiren resistência ¡necânica.

a
e

assim definidos, os rrnateriais cimentfciosrr constituem de
longa data importantes rnateriais de construção' A evolução dos
contudo con
conhecimentos e das técnicas de produção fizeram
que estes materiais sofressem alterações ao longo do tenpo.

Às arganassas eglpcias utilizadas para unir os blocos
rochosos en algumas construções do baixo NiIo (séc. V a.c.)
constituiram aparentemente o primeiro cinento produzido pelo
homem. ÀnáIises recentes provaram que o mesmo era obtido a
partir da queima de gessos ímpuros ( GHORÀB ET ÀLII, 1986). A
baixa tenperatura necessária à desidratação dessas roctìas
(<2oo"c) explica a facilidade de produção desse cinento, rnesno
em tempos tão remotos .
Já na época greco-romana, os cinentos elaborados tinham por
base a cal, obtida a partir da queima de rochas calcárias a
temperaturas próxirnas de 8oo"c. Misturando-se a cal com água
(cal extinta), areia e fragTmentos de rocha, os ronanos
produzirarn um material semelhante aos concretos atuais. Vafendose dessa mistura, elaboraram um grande nú¡nero de obras que ainda
hoje causarn adrniração por sua arquitetura e durabilidade'
Descobriu-se nessa época que, substituindo-se parte da
areia por cinzas vul-cânicas, obtinha-se un produto de desempenho
superior, què endurecia mesmo quando sub¡nerso ern água. Uma vez
gue as cinzas de melhor qualidade eram obtidas ao redor do üonte
Puzzuoli, nas proximidades do vesúvio, atribuiu-se a esses
nateriais a designação de pozolanas.

L1

outras áreas do conhecinentor a Idade Média (séc. V
a XV) não trouxe gualquer avanço aos materiais ou técnicas
construtivas conhecidas dos ronanos. De fato, até meados do
sécufo XVIff, a nistura de cal extinta e pozolana ainda se
constituia na principaf opçäo para obras expostás à ação das
Como em

águas.

Nessa época, entretanto, começava-se a se questionar porque
algumas cales exibian, mesno sem a adição de pozolanasf a

capacidade de endurecèr enbaixo da água (cales hidráulicas),
enquanto outras, igualmente queimadas e preparadas, rapidamente
deterioravam nas nesmas condições.

Neste particular, deve-se ao inglês John Smeaton uma
irnportante contribuiçäo para o estudo dos materiais cimentfcios.
Convidado e¡n 1756 para reconstruir o farol de Eddystone, na
costa da Inglaterra, esse engenheiro defrontou-se corn a
o rnaterial rnais adequado para
necessidade de identificar
suportar a severa ação da água do mar. Para assegurar-se da
qualidade do material a ser utilizado, levou a efeito urna série
de experimentos, tendo concluldo acertadamente serem as
as responsáveis pela
impurezas argilosas do calcário
hidraulicidade das cales.
Um

novo avanço foi proporcionado por Vicat, en 1818, quando

provou ser possfvel fabricar uma caf hidrául-ica a partir de una
mistura artificial- de rocha calcária e argila. À possibilidade
de estabetecer e controLar a proporção ótina de natérÍa argilosa

I assirn, a qualidade do produto final,
príncipais ¡néritos da pesquisa de vicat.
e

constitufran

os

Paralelamente aos avanços cientfficos, surgiarn nessa época
(L8oo-1825) os prineiros cimentos co¡nerciais na Inglaterra: o
cimento Romano (originalmente cimento de Parker ) de Joseph
Parker, o CÍmento Inglês, de James Frost e o Cimento Portland de
Joseph Àspdin.

I2

se atribua a Joseph Àspdin o crédito de
ter Íinventadorr o cinento portland, vale observar que todos os
cimentos dessa época, inclusive o de Àspdin, em muito diferiam
do que atuaLmente é comerciafizado com essa designação. Ä forma
rudinentar de preparo e a tenperatura reLativamente baixa de
queina (acredita-se não superíor a Looo'c) pernitiam apenas a
obtençäo de um produto semelhante ao que hoje se denomina cal
Embora normalrnente

hidráuLica.

À designação cimento portland introduzida pel-a patente de
Aspdin de ra24 foi motivada, nuito provaveJ-nente, pela
senelhança entre o seu cimento endurecido e a rrpedra de
Portlandr', um calcário popular usado em construções na IngLatera
e que era extrafdo em Dorset (NEVILLE, l-982).
UÍi quarto de século ainda decorreria até que Johnson
conprovasse en 1845 a real necessidade de uma gueima mais
enérgica. No relato de suas experiências, Johnson (in GooDING E
HÀLSTEÀD, 1952) conenta que a certa altura parte do material do
forno ficou acidental-¡nente exposta a uma temperatura mais aLta e
se clinquerizou. Enbora se acreditasse na época que tais
rnateriais parcialmente fundidos nåo proporcionavarn bons
cirnentos, resolveu considerá-Los em seus estudos. Para sua
surpresa, os cimentos pleparados a partir dos mes¡nos mostraram
desempenho nuito superior.
Pouco tenpo mais tarde, a continuidade dos experimentos de
Johnson possibilitava otirnizações no processo de queima,

pernitindo a
caracterlsticas
produz ido

de
obtençåo de un ciÍ¡ento hidráulico
similares às do cimento portfand atualmente

.

com a introdução dos fornos rotativos e dos ¡noinhos
tubufares no infcio deste sécuLo aumentou-se grandemente a
capacidade de produção das fábricas de cirnento, ao mesno tempo
en que se obtinha um produto de qualidade mais uniforme e cotn
¡nel-hor evoJ.ução de resistência mecânica.
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No Brasil, a primeira tentativa de se produzir cimento
portland data de 1888. Nessa época, o comendador Àntonio Proost
Rodovalho tomava as providências iniciais para a inplantação de
urna fábrica em sua fazenda de Santo Àntônio - Estado de São
Paulo, onde posteriormente foi edificada a estação de Rodovalho'
da E.F. Sorocabana. Mesno depois de inpl-antada, a usina de
Rodovalho sofreu algumas interrupções, até ser finalmente
desativada em 1918 (LOPES, L977).
outras tentativas igualnente pouco prornissoras ocorreran
posteriornente. Em La92, uma pequena instalação chegou a
funcionar por cerca de três neses na IIha de Tiriri, na Paralba.
Em 1912, o governo do Estado do Espírito Santo inaugurava em
cachoeiro do Itapemirim urna fábrica de cirnento, a qual esteve em
atividade at-é L924. Àpós un perfodo de paralisaçã.o' essa unidade
voltaria a funcionar en 1936.
vista do caráter precário das primeiras instalaçòes e
dos seus probJ-emas de continuidade, considera-se normalmente
co¡no marco inicial da indústria cimenteira nacional a insta]-açåo
en 1924 da Cornpanhia Brasileira de Cimento Portland, fábrica de
Perus, em São Paulo. Às primeiras toneladas de cimento
aparecerian no mercado dois anos mais tarde, em 1926.
Em

com uma produçäo aproximada de 24 milhões de tonel-adas em
1992, distribuÍda por 56 unidades, o Brasil ocupa o lLo Lugar na
relação dos ¡naiores produtores, apresentando un consu¡no t'per

capitarr de 185 kg de cirnentorzhabitante

.

3.2 Fabricação e Mineralogia do cimento Portland
Àtualmente, a produção de círnento portland é realizada e¡n
unidades de grande porte e que novi¡nentan expressivas
quantidades de material (centenas ou nil-hares de tonel-adasrzdia ) '
Às várias etapas do processo produtivo, ¡nostradas de forma
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esquemática na fignrra 2, se processam de forma sincronizada
demandam um rigoroso controle de qualidade.

e

Às matérias-primas básicas para a fabricação do cimento
portland são o calcário e a argì-Ia, as quais após as etapas de
extração, dosagem, noagen e hornogene ízação dão origem a uma
mistura que macroscopicamente se assemelha a una farin.tra
("crurr). Posteriormente, essa mistura é submetida a queima em
fornos rotativos horizontais de grandes dirnensões. Ao deixar o
forno, o naterial se apresenta na forma de nódulos acinzentados
subcent inétri cos a centirnétricos, sendo denominado clfnqr¡er
portland.

Depósilo de Calcãrio e Argrla

ttt Æ^',1
FAER¡CAçÀO DE
CIMENTO PORI(,ANO

.ÑY

@

LI
oirt.ilr'ç;o

Silos de Cinrento

Fignrra 2: Esquema de fabricação do cirnento portland.
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A elevaçåo gradual da temperatura (até lsoo"c) pronove na
farinha uma sequência de reações caracterlsticas (quadro 1) ' as
quais ao final Ievarão ao estabelecimento de urna rnineralogia
bastante particular e especffica do clfnquer de cimento portland
( fiqn¡ra 3).
Quadro 1: Reações de fornação do clfnquer portland
nos diversos intervalos de temperatura.
REAçÃO (õES

("c)
100

500-600

700-900

900-1200

I250-I350

1350-1450

)

CARACTERÍ STICAS

perda de água 1ívre
desidroxí1açào dos argilominerals, com subseqüen
te coldp^o de suas estruturas crístalinas e incremento de suas reatividades; transformação do
quartzo 0 em quartzo ß
descarbonatação do CaCO3; simultaneamente registram-se as primeiras reaçõ.s de estado sólído en
tre o CaO neoformado e o fe¡ro e aluminío, proporcionando a geração de alurninatos e ferroalumi
natos cáLcicos (ct2 A7 e CrA, F); -a silica reatl
Vâ, decorrente ãã desestruturação dos argilomi
nerais, começa igualmente a se cornbinar com o
CaO, permltíndo a fornação dos prinejros cristais de belita (C2S); próximo de 900-C teu-se a
conver:são do quartzo ß em cristoballta
íntensifica-se a crisEalização da belita, às cus
tas da sí1icâ renanescente e dos crístais de CaO
CnÃl
por outro lado, ocorre a conversão do
regis
resPectívanente;
C4AF,
C3A
e
C2(4,
F)
em
e
trajse a fusão ãos cristais de cristobalita; até
esse lirnite de temPeratura somente ocorrem reações de es tado sólido
ocorre a fusão dos constituintes da óaÁø Lntuu'
LLcia.l- (ct^ e CaAF) e a geração cìos primeíros
criscais de alita (C¡S) a partir dos cristais
pré-existentes de beLita (CzS) e CaO
desenvolvírnento dos cristais de a1íta

oBS: É freqüente, na literatura técnica cimenteira, adotar-se
seguinte abreviação: C = Caot A = AI2O3tF=Fe2O3ts
SiO2

; S = So¡.

a

o
at,

v,

0
E
E

a,

.o

lO
at

o
o
o

o
7
¡C'

0
t-

o
3
cÌ

ã
,2

:

c

(J

=

(L

200

400

600 800

1000 1200
Tem

Fign-rra

p

eroturo

t400

("C )

3: Reaçöes de formaçåo do cllnquer portland
(

tfoLTER, 1985).

Embora uma anáIise descuidada pudesse sugerir tratar-se

de

uma rnineralogia símples, estudos especfficos registrados na
1j-teratura revelam para as fases constituintes do cllnquer
portland uma grand.e complexidade rnineralógica.

De fato, as quatro fases principais se caracterizam por
composições bastante variadas, nas quais os elementos menores
desernpenharn papel dè grande importância e proporcionam' a rigor,
a forrnação de verdadeiras rtsoluçöes sóIidasr. À cristalizaçåo e
a exata cornposição dessas fases dependem não somente da
constituição qulrnica e nineralógica das rnatérias-primas , nas
tanbé¡n das caracterlsticas do tratamento térnico irnposto
(tenperatura de queirna, taxa de aquecirnento, condições de
resfriarnento), da finura do cru e das próprias reações de

TI

as fases. Àos problemas de indef inição
e
compl-exas
acrescentam-se as várias
transformações polimórficas que algumas dessas fases apresentarn
e, por firn, o fato da cristalização desses co¡npostos nem sempre
se processar sob condições de equilfbrio fÍsico-qufmico.
entre
cornposicional ,

difusão

composicionais e de
caracterfsticas
Às principais
reativídade dos cristais de alita, beJ.ita, C¡À e c4ÀF são
mostradas no quâdro 2. como fases secundárias, é comu¡n ainda a
ocorrência de duas outras fases rnineralógicas: pericJ-ásio em
cllnqueres nagnesianos (MSo > 1'5?) e cristais de cao Iivre.
Quando e¡n teores el-evados (> 1,5 - 2,OZ), os cristais de cao
Iivre evidenciarn probÌenas de preparação das matérias-primas
dosagem elevada de
( cornbinação inadequada dos constituintes),
cal na mistura crua ou, ainda, urna queirna incornpleta.
As fotos 1 e 2 ilustra¡n o aspecto nicroscópico das
principais fases do cllnquer portland, observadas ao nicroscópio
e ao microscópio eletrônico de
óptico de Iuz refletida
varredura.

Quadro 2i caracterfsticas
ieatividade dos principais
portland.

SIMBOLOGIÀ'

FórmuIa aproxi

c.s
3C aO

s

i.o,

AIita

Nome

Teor médio (t)

Principais
impurez as

Taxa de reaç ão
com água

C,S

C.À

2cao.Sio,

lcao.A¿,o.

Belita

ì4qO, M ,o3 Mgo,

Fe2Ol

Le

À¿ 2o3

ta

c4 Àr'

4caO. Àt rO3 . Fe2Oj

lertta

IlrownmrL

l2

I

l-5

65

Média

de
composicionais e
componentes do clfnquer

sio,, Mgo r
áIcaIis

Iìá p

ida

SiO,.

MgO

Lenta

Contr ibuiç ão

resi stên cIa a ccfiq)¡essao
pâra_

idades iniciais
(1-3 dias l

Excelente

, idades posteriores

Boa

calor de hidratacão (cal/g)

L20

,

Pouca
Exce

Iente

60

Exce

Iente

Pouca

Pouca

Pouca

320

100

(*)

É cornun, na llteraÈurâ lécnlca clrìenËeira' encontrar refetâncta a esse ti
po de slnpllftcação (C = Câo; S = Sio2; F = Fe2O3; A= Þ12o.; S = So3' etc)'

(**)

os cersìos puros expressam cornposlçòes que de fato não ocorren em clínqueres lndus!rials, em função da significa!iva Ínco¡Po¡açao de elementos menores (K, Na, Ti, l'1g acc).
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Fotomicrografia
Foto l:
observado ao microscópio polarizador de Luz ref letida ,
onde se notam cristais pseudo-hexagonais de aJ-ita(À) ,
a fase
arredondados de belita ( B) e
cristais
NH4CI- - 0,12, 20
vÍtrea ( F) . Àtaque:
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Foto 2: Detalhe da morfol-oqia dos cristais de alita(À)
e belita(B) observados ao microscópio eletrônico de
(imagem de eletrons
fase intersticial
varredura. F
secundários). À escala é expressa em micr:ometros.
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É interessante observar Que, embora a constituição
míneralógica do clfnquer port.land não tenha sofrido nudanças
expressivas ao longo do tempo, as inovações tecnológicas
incorporadas ao processo produtivo, notadamente na etapa de
queima, alteraram signif icatívamente a produtividade, o consumo
energético de fabricação e as próprias caracterfsticas dos
fornos. De fato, enquanto os antigos fornos via úrnida exibiam
di¡nensões de até l5on e consumos energéticos da orden de
l-5ookca1,/kg de clfnquer produzido, os fornos atuais exibem
cornprirnentos da ordem de 5om e consumos energéticos de até 730
kca,l /kg de clfnquer (fornos via seca' equipados com précalcinadores). Àpesar dos avanços ' esse valor é ainda bastante
superior ao valor teórico calculado ( 42okcaI /kq de cIÍnquer ABCP, r.984).

À fi$rra 4 apresenta esquematicanente o desenvolvirnento das
reações de fornação do cJ-fnquer portland em um forno rotativo
equipado co¡n pré-aquecedor de ciclones, reLativamente comum no
Brasil. com base nessa figrrra pode-se aco¡npanhar as mudanças na
constituição mineralógica das matérías-primas, o tenpo de
residência do material nas várias zonas e o perfil de
ternperatura do forno.

t4l
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Figß¡ra 4: Produção do cllnquer portland em um forno
roúativo equipado com pré-aquecedor de ciclones
(woLTER, 1985 ) .

3.3 os Processos de Hidrataçåo e Endurecimento
De uma ¡naneira gerat, a hidiatação do cimento portland
pode ser entendida como a transformação das fases anidras e
¡netaestáveis do cllnquer portl"and (aIita, belita, caÀ e c4ÀF),
cujos campos de estabilidade envolvem tenperaturas superiores a
l,0oo'c, em novas fases hidratadas estáveis sob condições
ambientes.
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Dessa forma, ao se adicionar água ao cirnento portLand
tem-se, quase que instantaneanente , o inlcio de uma série de
reações de dissoluçáo e de f,ormação de novas fases, estas
últinas responsáveis, após aJ-gun tempo, peJ,o endurecimento do
produto. À microtextura e a rrtramarr estabelecida peì-os produtos
de hidratação evoluen ao longo do tempo, sendo possfvel
correl,acionar a densificação dos mesmos com o crescente ganho de
resistência mecânica das peças e estruturas de concreto.

de largamente investigadas e dos avanços
proporcionados pelas modernas técnicas de análise (microscopia
eletrônica, microanáIises por EDs, EScÀ, etc), as reações de
hidratação do ci¡nento portland ainda revelam aspectos nào
totalmênte esclarecidos. De fato, além de evoluf re¡n no tenpo, a
interdependência de grande número de variáveis torna o
acornpanhamento dessas reações particularmente diffciL.
Dentre
aquelas de naior expressão destacam-se a constituição variável,
o aspecto plurirnineráL ico e a hidraulicidade diferenciada das
fases do cl-fnquer, al-ém dos efeitos da finura, da relação
água/sóIido, da temperatura e das eventuais adições utilizadas.
À esses aspectos, deve-se acrescentar a dinensão reduzida, a
baixa cristalinidade e, ainda, as freqüentes oscilações dê
Apesar

cornposição dos produtos de hidratação.
Fundamentando- s e
em estudos experimentais recentes
(MÉNÉTRIER ET ALII , L979, REGoURD ET AI.IT, ].980; RÀMÀCHÀNDR.è,N e
GRUTZECK, 1986; GÀRTNER & JENNINGS, L987) e
eN trabalhos-

sfnteses de maior expressão ( SK.ALNY ET ALII, 1978t SK.ALNY &
YOUNG, L980r JAWED ET ALII, l-983r RILEM, L984, TÀYLoR, 1986t
GRUTZECK & RAMÀCHÀNDRÀN, L9A7 ì MÀSSAZZÀ & DÀIMON, )-992)
apresenta-se na seqüência os aspectos mais relevantes do
processo de hidrataçåo do cimento portland, ordenados de forrna a
propiciar um ¡nel-hor entendinento da ação das adições, en
particular dos rnateriais pozolânicos.
O processo de hidrataçåo do ci¡nento portland pode ser
simpl ificadamente dividido en quatro perfodos distintos.
o
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primeiro perfodo, ou perfodo inicial , caracteriza-se por reações
quase instantâneas e bastante intensas, as quais se prolongarn
por apenas alguns minutos. Àpós esse perfodo, caracteriza-se urna
fase de baixa atividade, na qual se observarn pequenas alterações
na pasta de cimento ( perfodo de indução ou dormente). Este
segundo perfodo estende-se por aproxinadamente 2 a 3 horas. Àté
este momento, a ¡nistura ainda se apresenta no estado plástico,
podendo ser trabalhada normal-mente. uma vez terninado o perlodo
dormente, tem infcio o perfodo de aceleraçåo, quando então se
constata uma nova íntensificaçäo das reações de hidratação. En
decorrêncía dessas reações e dos produtos gerados nesta etapa, a
nistura deixa o estado ptástico e gradativamente adquire coesão
e resistência ¡necânica. Nesse perfodo ocorre o f enôrneno
denominado 'pegat do ci¡nento. o declfnio na intensidade das
reações de hidrataçáo, verj-ficado comumente após cerca de L2
horas, caracteriza o inÍcio do rlLtino perfodo ou perfodo de
desaceleração.

Uma vez que as reaçöes de hidratação são reaçöes
tipicarnente exotérrnicas, é possfvel- acompanhar o desenvolvimento
das nesmas através de nedidas calorirnétricas , nas quais se
registra a quantidade de calor liberado ern função do tempo. A
figrura 5 itustra uma tfpica curva de evolução calorimétrica,
acrescida de algumas interpretações mais i¡nediatas. Superpostos
à curva ten-se os perfodos de hidratação definidos
anteriormente.
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Figura 5: curva esquemática mostrando a taxa de
liberação de calor nos vários perfodos de hidratação
do cimento portland.
conforme indicado no quadro 1, as fases do clfnquer
portland exibem reatividades distintas quando en contato com a
água. os cristais de caÀ e de alíta, tipicanente rnais reativos,
exercear dessa forma papel preponderante sobre o processo de
Ittr)egar! e desenvolvirnento de resistências iniciais
(L-3 dias).
Nas idades rnais longas, todavia, a hidratação dos cristais de
belita passa a exibir inportância crescente.
a
estequio¡netria das reações e
abstraindo-se a influência dos elementos menores e de demais
variáveis pode-se escrever as seguintes reações para a
hidratação isolada das principais fases do cLfnquer portland en
Simplif icando-se

condições arnbientes:

zCaS

+

2C2S

+

(Looå)

(

loo%

)

7H

5H

c/s=L,5

c/s=I ,5

+

3CH

( 4ez)
CH

(222)

(Eq. 1)
(Es.

2)

2CaÀ

+

1,2H

hidratados hexagonais

metaestáve i s

>

2CaÀH6
hídratados cúbicos

(Es- 3)

estáve Í s

c4AF+LoH+zCH

hidiatados hexagonais
metaestáve i s

>

2c3(A,F)H6
hidratados cúbicos
estáve is

(Es. 4)

É interessante observar que os produtos decorrentes da
hidratação isolada dos cristais de alita e belita säo sirnilares
cáIcico
e constituem-se de uma nÍstura de um silicato
hidratado (denominado genericamente de c-s-H) e de portlandita
(Ca(OH)2). O c-S-H é de fato o principal responsável peLa
resistência mecânica das pastas hidratadas. Ä cristalinidade,
rnorfologia e conposição desse produto é todavia bastante
variável- e depende do perfodo de reação e de outras variáveis,
como o teor e tipo das adições, a tenperatura e a relaçäo
água/sóIido adotada. Nas pastas de cimento apresenta-se na forma
de dgelrr ou como un composto de baixa cri stal- inidade , de hábito
afveolar ou fibroso, e com una rel-açåo cao/Sio2 média variando
entre 1,6 e L,9 (fotos 3 e 4).
Na ausência de outras fases, a hidratação do caÀ leva à
fornação de aluminatos cáIcicos hexagonais (principalnente
c4AH13)
ver eq- 3 --, os quais são termodinamicanente
instáveis en relaçâo ao hidratado cúbico (caÀH6). E¡nbora se
processe com u¡na velocidade nenor, a hidratação do c4AF é
si¡nilar à do C3À. os aluminatos cáIcicos gerados neste caso säo
entretanto tipicanente ¡nais ricos em ferro (ca(À,F)H6).
Se não se adotasse nenhuma substâncía reguladora, a alta
reatividade do C¡À po¿teriä Ii¡nitar sensivelrnente o tenpo de
manuseio do cimento portl-and sob condições plásticas. De fato, a
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hidratação dessa fase levaria a um rápido aurnento da
consistência da mistura, a qual a partir de um determinado
nomento não ¡nais poderia ser trabalhada (ttpega rápidatt) .
Na presença de gipsita (caso4.zBzo) ou de outras fornas
de sulfato de cáIcio, utilizadas como rêguladores do tempo de
rrtr)ega[, o C¡À altera substancialmente o seu processo de
hidrataçåo, dando lugar inicialnente a um conposto de formulação
complexa, de hábito prismático-acicular , denominado etringita
( aproximadarnente 5&
( fotos 3 e 4). E¡n geral , a adição de gipsita
en massa) é estequiometricamente insuficiente para transformar
todo o caA e¡n etringita gue, por sua vez ' para ser estável
requer uma concentração mfnima de fons sul-fato em soluçäo.
Quando a concentração desse fon assume valores inferiores a um
dado t'imite (ao redor de 4 mg/l - rPT, L983), ocorre a conversão
da etringita previarnente formada em outra fase de hábito
placóide-hexagonal, denominada monossulfoaluminato de cáLcio. Às
reações a seguir exemplificam essas transformações3

csÀ+3csH2+26H
gipsita

c6Àã3H32

+

zcaÀ

+

etringi ta
4H

rnonos

(

"C3À" . 3CaSO4 .32HZO

sul foa luminato

de cáIcio

)

(Es- s)

(Eq. 6)

Uma vez que o monossul" foaluminato de cálcio (ttC3Àtt.caso4.
LZHZO\ é isoestrutural do C4ÀH13, que de outra forma tanbén pode
tem-se' no caso de deficiência
ser escrito rrcaArr.ca(oH\

2.f2K2o,
de fons sulfato, a formação de uma solução sólida com a
substituição do So42- por dois fons oH-. Aparentenente, apenas
metade dos fons sulfato podem ser substituldos, de tal forna
que o membro extremo exibe uma conposição próxina de
uC3àtt.1/2Cag,O4.L/zca(OH).Z.L2H}O. É
a
comurn encontrar
terrninoJ.ogia rÀFtú e |tAtrbrr para designar , respectivarnente , a
è o monossulfoaluminato impuros decorrentes da
etringita
substituição parcial do À1 pelo Fe e do SO4 por outros ânions.
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F'oto 3: Microtextura de uma pasta hidratada de cimento
portJ-and após ¡ dias de reação. Notam-se a rrtrama"
aciculares de etringita
estabe,l-ecida pelos cristais
( E ) e as partÍcuJ-as de cimento (C ) recobertas por uma
Portl andita. Imagem de
de C-S-H. CH
fj.na película
el-étrons secundários. À escal-a equivale a l0¡.1m.
a rr.

rc
I I

rcrtrrtrr
n:r
I llJtJ
u J

pasta de um concreto onde se
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observam
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da

Existe, entretanto, uma estreÍta relação entre as
caracterfsticas do processo de pega e a disponibilidade dos fons
das pastas. À
sulfato e alumÍnio na solução intersticial
concentração do fon sulfato em solução depende da forma
nineralógica e do tipo e teor do sulfato de cálcio adicionado. À
concentraçáo do alurnfnio, por sua vez, relaciona-se com o
conterldo e reatividade do caÀ do clfnquer.
A figura 6, elaborada por LocHER ET ALIT (l-980), ilustra

a

influência do balanço sulfato/alumfnio da solução das pastas
sobre o prôcesso de pega do cimento. Escl-arece-se, tão somente,
que durante o processo de 'rfal-sa pegarr tem-se apenas uma perda
parcial da consistência da pasta, a qual pode ser faciÌrnente
recuperada com uma vigorosa remistura dos materiais, sem a
incorporação de água adicional
Embora os fons sulfato atuem como retardadores da
hidratação dos aluminatos, os mesmos exercem um efeito contrário
sobre os silicatos, acelerando as suas reações de hidratação
dessa forma, os ensaios de
(MEHTA, 1986). ilustifica-se,
otimização do teor de sulfato de cáLcio onde, além da análise
dos tempos de pega, procura-se identificar o teor rnais adequado
para se obter o ¡náximo de resistência mecânica e a menor
retração por secagen dos cimentos.
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Figura 6. Influência do balanço sul fato/a lumfnio
sol-ução das pastas sobre o processo de pega
ci¡nentos portland (LocHER ET ÀLII, l-980 )

da
dos

Apesar de sirnplificado, o esquema da fignrra 7 ( adaptado de
LocHER ET ALII, L976) permite correlacionar o ganho de
resistência das pastas de cimento hidratado com a evolução dos

produtos de reação e com a tnicrotextura caracterfstica dos
vários perfodos de hidratação. Na f ig'ura 8, por outro lado,
apresenta-se una tlpica curva de resistência mecânica à
compressão de um cimento portland comum coÌn o decorrer do tenpo
de cura.
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3.4 Tipos e constituicão dos cimentos Portland Nacionais
À princfpio, o cimento portland pode constituir-se tão
somente de cllnguer portland finamente rnoldo, ao qual se
adiciona pequena proporção (da ordem de 5å e¡n rnassa) de sulfato
de cáfcio para controlar o tenpo de tpegatt ou endurecimento
inicial do produto. A esse cimento convencionou-se denominar
tcimento frortland comumr .
Todavia, a busca por ligantes de desempenhos diferenciados
e de menores custos de fabricação f ízerarn surgir os ci¡nentos
portland trespeciaistr ou naditivadosn. De fato, al-gum tempo após
o rrdescobrimentorr do cimento portland (neados do século xIx),
outros ¡nateriais coneçaran a ser cogitados para util-ização
conjunta. Dentre aqueles de uso nais difundido destacam-se as
escórias de alto-forno, subprodutos da fabricação do gusa, e os
materiais pozolânicos.

À incorporação de escórias siderrlrgicas ao cimento portl-and
deve ter sido motivada peJ-a hidraulicidade Iatente desses
¡nateriais. De fato, quando expostas ao tenpo, naturalmente
adquirem coesão e resistência mecânica, terminando por dar
origem a verdadeiras massas monolfticas. o uso de materiais
pozolânicos, por outro lado, deve ter sido estimuLado pelo
excelente desenpenho das antigas argamassas romanas a base de
cal e pozolana.
os prirneiros ci¡nentos portland co¡nerciais com adição de
escórias de alto-forno foram produzidos na Alemanha em 1892. Em
I9Q9. o governo alenäo já pernitia a adição de até 3ot de
escória en seus cimentos. Embora o uso de argamassas de pozol-ana
e cal re¡nonte à época greco-romana ' os primeiros cimentos
portland pozolânicos com pozolanas de origem vulcânica só viriarn
L923
a ser produzidos comercj.almente na Ïtál-ia a partir
(PÀPÀDÀKIS & VENUÀT,

1968' BÀTTÀGIN, 1.987).

No Brasil, a produção comercíal de cimentos portland con
adição de escórias de alto-forno iniciou-se en 1952 pela Cirnento
Tupi de Volta Redonda - RJ, empregando as escórias provenientes
da cia. Siderrlrgica Nacional (cSN). os cimentos pozolânicos, por
sua vez, começaram a ser produzidos comerciaLmente em L969, no
Rio crande do SuI, por inicíativa da s.A. Indústrias Reunidas
Francisco lIatarazzo. Em sua produção eran empregadas as cinzas
vol-antes coletadas na Termelétrica de charqueadas. Ànteriormente
a essa data, registram-se usos esporádicos de cinzas vol-antes no
Rio crande do Sut e o emprego de argilas calcinadas na Barragen
de Jupiá, cuja fábrica de pozo.lana inÍciou a sua operação em
L965.

Nos últimos anos, un novo naterial de adição começou a ser
empregado pela indústria cimenteira nacional, qual seja o
"filler't calcário (calcário fi.namente mofdo).
Novas terminologias foram entäo introduzidas para designar

os cimentos resultantes da mistura do clfnquer portl"and

corn
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esses nateriais. Surgiram assirn os cinentos portland de altoforno, os cir¡entos portland pozolânicos e, mais recentemente, os
cimentos portland conpostos .

vista da diversidade de aplicações, tornou-se necessário
ainda criar outras designações para cirnentos com caracterfsticas
especiais de desempenho e/ou durabilidade. Nesse grupo incluernse o cimento portland de alta resistência inicial (resistência à
compressão mfnina de 34 MPa aos 7 dias), o cinento portì-and
resistente a sulfatos (baixo caÀ, para obras expostas a meios
agressivos) , o cimento portland branco ( isento de c4ÀF) , o
cimento portland para cinentação de poços petrolfferos
(adequados para cirnentaçäo en profundidade) e, por f im, o
cimento de alvenaria, ernpregado em argamassas de assentamento e
em obras de pequeno porte.
Em

coerentemente com a importância e confiabilidade exiqida

para as construções e estruturas de concreto, os címentos
portland deven atender a uma série de requisitos qufmicos,
fÍsicos e de desempenho, os quais compõern o conjunto de normas
de cimento da ÀBNT. Estas normas, em função dos avanços
cientfficos e tecnológicos acumufados ao longo do tempo,
denandam por sua vez uma atuafização periódica. com esse
objetivo, e tendo como referência os padrões adotados pela
comunidade Econônica Européia, iniciou-se en i-990 u¡na arnpla
revisão das normas brasileiras de cirnento.
Às novas normas, que entraram em vigor en setenbro de 199L,
trazian como principal inovaçäo a classificaçåo dos cimentos
compostos, os quais não dispunharn de una regulamentação
especffica em nosso Pals.

No quadro 3 säo mostrados os tipos de cimentos portland
norrnalizados nacionais, suas constituições e a identificação da
norma da ÀBNT que os regulamenta.
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Tipos e constituição
Quadro 3:
portland normalizados no BrasiI.
côNsTlT(i

SIGLÄ

^IMF.NTô ÞÔR.tI,ÀNT]

dos cirnentos

ÀBN1

1008

COMUM

NBn 5732

0 - 10t
NBÊ I15?8

coMPosTo

cp III

25

-

65r

PozoLÃNrco

]P

45 -

858

0q

ALTA RESlSTENC]À

]PV-ÂRI

95 -

1009

0t

INICIÀL

RESI STDN,lES ÀOS

suL[ ÀTos
DEsrrNÀDo À ct¡,tENTÀçlto
DE Poços PETRoLfFDRoS

RS

IPP classe (

idëntica

a un dos

t00x

35

- 70t

0c

ls -

50c

0g

0-

5g

NBR 5735

0-

59

NBR 5?36

0 - 5t

NBR 5733

cinco anteriores, do qùaI é derivado NBR 57]7
0t

NBR 9831

No que se refere à evoì-ução de resistências mecânicas, os

cinentosnacionaissãosubdivididosemtrêsrc1assesde
resistênciar, definidas en função da resistência mlnirna
apresentada por corpos-de-prova padronizados após 2a dias de
hidratação. Un cinento classe 32 deve, dessa forma, exibir aos
2a dias uma resistência à compressão de no mlnimo 32MPa. o
quadro 4 complementa as informações relativas às classes de
resistência dos cirnentos nacionais exibindo, também, os lirnites
máximos de cada classe.
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l
I

I

]

I

l

Cfasses de resistência
Quadro 42
portland nacionais.

dos cimentos

À COMPRESSÀO ÀOS
28 DIAS (MPal *
Limite Inferior Limite s uper io
RESISTENCIÀ

TIPO DE CTHENTO

PORTI"AND

Comum (CP T, CP l-S) ¡ Composto (CP Il-8,
cP 1I-2, cp rr-¡) e Alto-Forno (cP rrt)

Pozo lân

ico

(CP T.v)

CLÀSSE
25

25 ,0

32

32

40

,0
40,0

42,0
49 ,0

25

25,0

42,0

32

32,O

49,O

t<llù-lù Il1nLr¡r ¡r \-ufi¡"r¡f!¡Þù¡rv
7 DTÀS IMPâì *

ÀIta Resistência Inicial

(cP v-ARl)

Límite Tnferio
34 .0

(*)

MPa (Megapascal)

=

10,1977kgflcm2

L

i.mi

¡ruù

te SuperÌo

À INFLUÊNCIÀ

DÀS POZOI.ÀNAS NÀS PROPRIEDÀDES DO CIMENTO

4.L Mecanismos e produtos da reação þozol-ânica
Em estudo abrangente sobre a hidratação dos cimentos
pozolânicos, TÀKEMOTO & UCHIKÀWA (L980) af irrnam que apesar de
existirem Iigeiras variações nas proporções e tipos dos
hidratados gerados pelas diferentes pozolanas quando em contato
con o ca( oH) 2, esses produtos de reação constituem-se
norrnalmente de cornbinações dos seguintes conpostos:

sificato cáfcico hidratado ( c-S-H ) ;
solução só7ida de
C 3A.CaCO

(

3.

1-2H

20

carboaTuøinato )

CaA.Ca(oH)2.1-2H20;

(caMp)

. gehTenita hidratada (C2ASHB),
. hidrogranada (c a( A,F )H6 ), e
. em aTguns casos, desde que haja dísponibifidade de So3.
podem sê formar ainda etringita e monossufloafuminatô
cá7cico.

Vale observar que, excetuando-se a gehlenita hidratada, que
aparentenente não se desenvolve a partir da hidratação direta
das fases do clfnquer, as demais fases identificadas são, como
visto anteriormente, aquelas caracterfsticas da hidratação do
clfnguer portl-and.
Particularrnente úteis para a cornpreensâo da seqüência de
hidratados formados pela reação entre os rnateriais pozoÌânicos e
o hidróxido de cáIcio são os estudos teórico-práticos
desenvolvidos por DRoN (L974) sobre o sistema cao-ÀI203-Sio2Hzo, a tenperatura e pressão ambientes. Trabal-hando com os
produtos de solubilidade das dj-versas fases geradas neste
sisterna, esse autor estabeleceu o diagrarna de equilfbrio
mostrado na fiqn¡ra 9.

Segundo esse autor, durante o desenvolvirnento das reaçòes
tende a
de hidrataçäo, a cornposição da solução intersticial
nigrar em direção a um dos pontos invariantes do diagrama.

Durante a hidratação do clfnquer portLand, por exenplo, o
sistema fixa-se no ponto K e as fases geradas säo um c-S-H mais
cáIcico, o c4ÀH13 e a portlandita. No caso da hidratação das
pozolanas, o sistema pode se estabelecer iniciatmente no ponto
K, porém com o prosseguirnento das reações pozolânicas, e
conseqüente fixaçåo do hidróxido de cáIcio, a composição da
solução tende a deslocar-se ao longo da linha K-L até atingir o
ponto L, quando então se tem a cristalização da gehlenita
hidratada e de un c-S-H comparativarnente rnenos cálcico.

para o sistema caode pressão e
normais
condições
sob
AI;o"-sio2-Hro
(extraÍdo
DRON,
L974),
de
teñpératuia
Fignrra 9:

Diagrama de equillbrio
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Verifica-se, com base no diagrama anterior, que a gehlenita
hidratada e o hidróxido de cáIcío (portlandita) são fases que,
sob condições de equitfbrio, não devem ocorrer juntas. Em
condiçöes de excesso de hidróxido de cáIcio, a gehlenita se
deconpõe e¡[ C4ÀHl3 e c-S-H, de acordo com a seguinte reação:
c2ÀSH8 + 3Ca(OH)2

+

3

H2O

(Es- 7)
Estudos especlficos realizados com o objetivo de acompanhar
as reações pozolânicas envol-vendo argilas termicarnente ativadas

e o hidróxido de cáIcio (in ZAI,TPIERI , l-989) possibilitararn
constatar gue essas reações são similares àquelas observadas
durante a hidratação isolada do cimento portland. constituem-se,
em essência, de reações de dissoluçåo e forrnação de novas fases,
essas úItimas estáveis nas novas condições irnpostas ao material.
com efeito, no meio fortemente alcalino das pastas
hidratadas de cimento è nas misturas contendo hidróxído de
cálcio (pH da ordern de 12), as pozolanas (nateriais
encontran-se em forte
essencialmente sil icoalu¡ninosos )
desequilfbio ffsico-qufmico, proporcionando, na superffcie das
partÍculas, a díssolução do alumfnio e do silfcio.
Nuna etapa posterior, e em função da grande
disponibilidade de cáIcio desse neio.¡ observa-se a cristalização
e aluminossi l icatos de cálcio
de aturninatos, silicatos
hidratados, tÍpicos produtos da reação pozolânica. Esses
produtos que inicialnente forman uma pelfcula sobre as
partfculas das pozolanas começam, após algum tempo, a se
desenvoLver também nos espaços vazios do rnaterial , unindo as
várias partÍculas e possibilitando uma gradual densificação da
estrutura e um ganho crescente de resistência mecânica ( fotos 5
e 6).

|:
,^(

Foto 5: Aspecto da mistura de metacaul ini ta e
hidróxido de cál-cio após 3 dias de cura, onde sre
observam partÍculas argil-osas (lff() recoL¡ertas pc)r unì¿ì
cálcico hidratado. Notam-se,
fina camada de sjlicato
pl-acóides de alumi.nato cáLci c;o
também, cristais
hj-dratado (ÀC) e cristais de portlandita (PO). [Ì:;c¿¡l.r
em micrometros. Imagem de el-étrons secundári os.

F'oto 6: Embricamento dos
dias de cura, iJ-ustrando
mistura de metacaul-ini-ta e
gehlenita hidratada. CSH
EscaLa em micrometros.

produtos de reação após; I4
a gradua I dens i f icação cia
cE
hidróxido de cálcio.
Si l Lcato cá l c; i <;o hidratado
.
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Àtravés desses estudos foi possfvel observar ainda que a
proporção e a seqüência de forrnaçáo dessas fases dependem da
reatividade e do guimismo da pozolana, do tempo de reação
considerado e, também, da proporção pozolana/cal adotada.
conforne apontado por DRoN (1974), a gehlenita hidratada e
a portlandita são fases que, sob condiçôes de equilfbrio, nâo
ocorrem s inultaneamente. Nas misturas ricas en hidróxido de
cálcio tem-se, conseqüentenente ' a geraçåo iniciaÌ de al-uminatos
cálcicos hexagonais ( carboalurninato e, posteriorrnente, c4ÀH13) e
de un c-S-H relativarnente mais cálcico. Nuna etapa seguinte,
quando en funçäo do desenvolvinento das reações pozolânicas o
teor de hidróxido de cáIcio já dininuiu na mistura, observa-se a

da gehlenita hidratada, a qual continua a se
desenvolver juntamente com um c-S-H nenos cálcico. Em misturas
pobres em hidróxido de cátcio pode-se notar a cristalização
direta da gehteníta hidratada e do c-S-H menos cáIcico, sem
necessariamente ocorrer a forrnação anterior de aluminatos
cálcicos.
cristalização

de hidratação das pastas de pozolana e cal foi
também rnotivo de investigaçäo detalhada de TÀKEMoTo & ucHrKAl'lÀ
(1980). Segundo esses autores, após a adíção de água, as
misturas tornan-se rapidamente saturadas em ca(oH) 2 e com
elevados valores de pH (superíores a L2,7). Nessas condições, os
grupos SioH da superffcie das partfculas de pozolana são
deixando as ¡nesmas carregadas
dissociados em sio- e H*,
negativamente. os lons ca2+ são adsorvidos na superflcie
negativa dos grãos de pozolana e os álcalis eventual-mente
presentes cotneçam a entrar em solução.

o

mecanis¡no

sobre a superffcie das pozolanas desenvolve-se um delgado
filme anorfo, constituÍdo de silÍcio e alumÍnio. os fons Sion4e Àl-o2- desse f il¡ne são gradualmente dissolvidos e se combinam
prontamente com o ca2+ da solução para a cristalização dos
produtos de reaçåo. os produtos gerados dispõem-se em uma carnada
de espessura crescente, que envol-ve o grão de pozolana. As
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repetidas expansões e rompimèntos parciais dessa camada de
hidratados, em decorrência da pressão osmótica gerada pelas
diferenças de concentrações iônicas, perrnitern a continuidade
dessas reaçöes.

À nenor ¡nobilidade do sillcio e o ¡nenor requerimento de
cáIcio para a forrnaçäo dos silicatos cálcicos hidratados
justificarn o desenvolvinento dessas fases junto à superffcie das
pozolanas, enquanto os al-urninatos cálcicos hidratados poden
ocorrer pouco mais distantes.
De acordo com

oGÀWÀ

ET ALII (1980), as reações pozolânicas

-pozolana são mais complexas
que aquelas do sistema cal-pozolana ( fign¡ra 10), sendo
responsáveis tanbém por una aceleração na taxa de hidratação da
alita nas idades iniciais.
envolvendo o sisterna aI íta
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FÍgrrra 1o: Esquema ílustrando a evolução das reações
de hidratação no sistema CaS-pozolana (extrafdo de
ocÀwÀ ET ÄLrr, 1980).
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Inicialmente, os fons cálcio liberados da superffcie dos
cristais de afita ( t'C3St') saturam o lfquido intersticial e são
adsorvidos na superffcie das partfculas de pozolana. o c-S-H
formado pela hidrataçåo do C3S precipita-se cono um hidratado de
elèvada relação Ca,/Si sobre os grãos de cas e como um hidratado
poroso de baixa relação ca/Si sobre os grãos de pozolana. o
ataque da superfície da pozolana peLa água (Hgo+) promove uma
gradual dissoluçáo do Na* e do K+ e a forrnaçäo de uma pelfcula
amorfa enriquecida ern sitício e alumfnío.
os fons Na+ e K+ tiberados pela pozolana aumentan a
concentração de oH- da solução e aceleran a dissolução do Sio44e do À1o2-, os quais combinam com o ca2+ para desenvoLver una
camada de hidratados de espessura crescente ao redor dos gråos
de pozolana.
A canada de hidratados atua como una barreira ffsica,
gerando interna e externamente ambíentes com diferentes
concentrações iônicas. A pressåo osmótica decorrente dessas
diferenças de concentração iônica expande a ca¡nada de hidratados
e um vazio é formado entre a partfcula de pozolana e os
hidratados. Quando a pressão osÍtótica atinge determinados
vafores, rompe-se a pelfcula de hidratados e fons Sio44-, ÀIo2-,
Na* e K*, anteriormente represados, são lançados na solução
enriquecida e¡n ca2*. silicatos e aluminatos cálcicos hidratados
adicíonais desenvolven-se externamente aos hidratados iniciais e
rompida (hidratados externos
também sobre a pelfcula
secundários ) .

Àntes da ruptura da pelfcula. a elevada concentração de
áIcatis inibe a precipitação de hidratados nas proximidades com
a pozolana. No caso das pozol-anâs de baixo conteúdo alcalino, o
ca2+ é capaz de difundir-se para o interior da pelÍcu1a rompida
e pronover a precipitação de silicatos e alurninatos cáIcicos
direta¡nente sobre a superflcie da pozoJ-ana. Nestes casos, nâo se
forma o vazio entre o grão de pozolana e a camada de hidratados.
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Ànálises realizadas por TAKEMoTo & UCHIKAWÀ (op. cit. ), corn
o auxflio de um ¡nicroscópio eletrônico de varredura de emissão
de canpo equipado con um espectrômetro de energia dispersiva
(FESEIT{-EDX), permitiram conprovar a variabiLidade de cornposição
dos hidratados gerados nesse sisterna. À figmra lL denonstra que
a relação ca/Si dos hidratados oscila ao redor de 2 nas
proxinidades do grão de cas, decaindo para aproximadarnente zero
no contato corn a partícula de pozol-ana.
a
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Figura 11: Variação da relação calsi dos hidratados
desenvolvidos entre uma partfcula de pozolana (cinza
volante) e um gräo de alita (c¡S) - TÀKEMoTo &
ucHrKÄwA, l-98O.

4.2 Desenpenho e Durabilidade dos cinentos Portland

com

Adição de Pozol-anas,

A mistura adequada de pozolanas ao cimento portl-and
comurn justifica-se,
do ponto de vista nineralógico, pelo fato de
que durante a hidratação dos grãos de cllnquer gera-se,
juntarnente com os materiais de capacidade aglonerante
(principalmente sil-icatos cálcicos hidratados - c-s-H), uma
quantídade signíficativa de ca(oH)2. Após 28 dias de cura, o
teor de ca(oH)2 das pastas corresponde a aproximadanente 2oZ da
massa de cirnento anidro iniciaL.
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Àpesar de promover uma proteção naturaL contra a corrosão
das ar¡naduras do concreto, o ca(oH)2 eXêrcê u¡n efeito negativo
sobre a qualidade e durabilidade da pasta de cinento. De fatol
além de pouco contribuir para a sua resistência mecânica , é o

composto de nais fáciI soLubitização e Iixiviação. Neste
processo, a estrutura do materíal- como un todo é enfraguecida e
tem-se uma mais rápida deterioraçâo do concreto. Da nesma forna,
o hidróxido de cáIcio da pasta dos cimentos é o composto rnais
suscetfvel à carbonatação.

À combinação desse hidróxido de cáIcio com a pozolana
Ievará à forrnação de compostos ligantes adicionais, de
caracterlsticas similares àquefes decorrentes da hidrataçáo
direta dos gråos de clfnquer. como conseqüência, gera-se una
estrutura maj-s compacta, qufrnica e mecanicamente nais resistente
gue a dos cimentos portland comuns. Justifica-se, assin, a rnaior
durabilidade frentê aos meios agressivos (água do mar e
sul-fatadas) e as maiores compacidade e resistência à cornpressåo
dos ci¡nentos pozolânicos a longas idades (>90 dias) - figrura t"2.
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Fiqura L2: Evolução das resistências à conpressão de
concretos contendo 0, 30 e 50å de adição pozolânica em
funçäo do tempo. À resistência do concreto com 0Z de
pozolana aos 365 dias de hidratação foi tomada cono
referência e adrnitida como 1o0U (extrafda de SÀÄD ET
ALrr, r.983).
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Por outro Ìado, a ¡nenor basicidade da pasta de cimento e a
naior capacidade de fixação de ál-calis dos hidratados formados
(em decorrência da mais baixa retação cao/Sio2) proporcionam urna
inibição das expansões e fissuranentos decorrentes de reações do
tipo álcali-agregado ( fignrra l-3) - Digno de nota tambérn é o menor
desprendirnento de calor dos cimentos pozolânicos durante a
hidrataçäo, devido ao efeito de diluição dos ¡nínerais do
clfnquer. Mini¡niza-se, dessa forma, as eventuais fissuras
térmicas que tanbém poderiam conprometer a durabilidade do
concreto. Estes últimos fatores tornam os ci¡nentos pozolânicos
particularmente adequados para a construção de barragens.
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Figmra 1-3: Eficácia da pozolana de argita calcinada de
Jufia na reduçáo da expansão devido à reação áIcalisllica (extralda de SAAD ET ÀLTI, L983).

saLientam ainda que deterninadas
Afguns autores
pozolanas possibilita¡n rnelhorias acentuadas na trabalhabilidade,
segregação e exsudação de nisturas frescas ' uma maior
resistência a ciclos gelo-degelo e um comportanento mecânico
rnais favorável à cura térmíca.
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A todos esses aspectos, sona-se o fato de que os
materiais pozolân'icos se caracteriza¡n normal-mente por sere¡Tt
energeticamente mais econômicos que o clfnquer portland'
proporcionando o seu uso uma conseqüente redução no custo de
fabricação do cirnento.
Alén das vantagens tecnológicas e econômicas, o uso de
pozolanas tem irnplicaçoes ecológicas, contribuindo para un
melhor aproveitamento de resfduos industriais poJ-uidores, como é
o caso das cinzas volantes transportadas pelos gases de exaustão
das termelétricas e da microssllica decorrente das indústrias de
ferro-silício e sitfcio ¡netálico.
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5

5.1

PERFIL DOS

CIT,TENTOS POZOI,ÂNICOS BRÀSTLEIROS

Tinôs- eârã.:têrfstir:as

e Consumô de Pôzôlanas no

Brasil.
enpregan-se três tipos básicos de ¡nateriais
pozolânicos:
cinzas volantes e rejeitos carbopiritosos,
argilas calcinadas et em menor proporçåo, pozolanas naturais
( rochas vulcânicas e diatornitos).
No Brasit

Às cinzas volantes (rrfly ashrr) säo resÍduos finamente
divididos, nornaJ-nente de tonalidade cinza-cIaro, provenientes
da gueina do carväo rnineral pulverizado nas caldeiras das
termelétricas. Mineralog icamente constituern-se de uma fase
vftrea silicoaluminosa ( pozoJ-anicamente ativa) e, em menor
proporção, de quartzo, mulita, henatita, rnagnetita, carbono
residuat e, rnais raramente, de cristobalita. Às cinzas volantes
são geradas a partir das fases minerais que ocorrem associadas
quartzo, sulfetos,
( argi loninerais ,
ao carvåo nineral
carbonatos, etc), as quais fundem-se parcial ou totalnente
quando submetidas a altas tenperaturas.
o processo de fusão e o transporte aéreo imprimern a
Às
essas partlculas uma rnorfologia arredondada tfpica.
oscilações de composição dos carvões e o curto tempo de
perrnanência nas câmaras de cornbustäo justifican
o aspecto
rnicroscopicanente heterogêneo desses materiais. Nas cinzas de
melhor qualidade, o carbono residual é pouco expressivo (<L3) e
as partlculas vftreas e esféricas ( rtesferóIitosrr ) abundantes.
Freqüentenente, notan-se agregados de aspecto translúcido,
forrnados pela aglutinaçäo de partfculas lnenores. Partlculas
vftreas con estrutura vesicular e outras com inclusões de mulita
são observadas com facilidade. Quartzo e óxidos de ferro säo
tanbén fases conuns, as quais ocorrem isoladamente ou corno
inclusões na fase vÍtrea (KfHARÀ, L983),
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ponto
certo
são até
carbopiritosos
os rejeitos
sêmeLhantes às cinzas vol-antes, uma vez que também derivarn da
queirna, neste caso espontânea, de rejeitos de carvão mineral
exposto ao tempo em grandes pilhas. o seu processo de formaçäo
treva todavia a geração de um produto rnais grosseiro e
freqüentenente com maior conteúdo de carbono residual. Quanto à
composiçäo, constituem-se de uma fase vÍtrea s i l icoalurninosa ,
lintimarnente associada con fases rninerais cristalinas (quartzo,
feldspato, nutita, cristobaJ-ita) ou atonicamente desarranjadas
(argiloninerais colapsados). Às fases pozolanicamente ativas
desses ¡nateriais são o vidro silicoaluninoso e os argilominerais

estruturalmente desarran jados

.

calcinadas são produtos
Às pozolanas de argi I as
obtidos através da calcinação adequada de materiais
artificiais
argilosos especfficos. À reatividade desses rnateriais é devida à
desorden provocada no retfculo cristalino dos argilorninerais, ern
função do aquecimento irnposto aos mesmos. o tipo e teor dos
argilominerais presentes no material de partida e as condições
de calcinação são, portanto, fatores de fundanental irnportância
para a qualidade da pozolana obtlda.
Estudos desenvoLvidos por ZÀMPIERI (L989) demonstraran que

particularrnente aquelas mal
caulinfticas,
aS argilas
cristalizadas, säo os materiais mais propÍcios para a fabricação
de pozolanas. Para esses nateria.l-s, deter¡ninou-se o intervalo de
750 a 850"c como aquele mais adequado para a ativaçåo térnica.
As pozolanas de argilas nacionais derivam de matériasprirnas caulinftj-cas e, em nenor proporção, de misturas
envol-vendo caulinitas e esmectitas. o quartzo é fase conun e,
quando en teores elevados, pode reduzir a qualidade desses
materíais, seja pelo seu caráter ínerte ou pela elevada dureza.
mundiaLmente cono
depósitos vulcânicos utilizados
pozol-anas naturais são nornalmente de natureza piroclástica,
ácidos (silicosos), geologicamente recentes (cretáceo) e ricos

os
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em fase vftrea (40 a 1O0Z) - (KIHÀRÀ, 1-986). Da mesma forma, os

tufos vulcânicos ou depósitos piroclásticos consoLidados que
ainda preservam parte da fase vÍtrea ou que se apresentam
parcialmente devitrificados e alterados ern minerais zeolfticos
ta¡nbén tên sido empregados como rnateriais pozolânicos ' os
materiais vul-cânicos zeolitizados podem exibir atividade
pozolânica sirnifar ou até superior àqueIa denonstrada pelos
piroclastos vftreos inconsolidados, visto sereln os minerais "
zeolfticos mais reativos que o próprio vidro vulcânico' Por
outro Lado, os depósitos vulcânicos antigos e intensamente
intemperizados e argilizados normafmente não apresentam
atividade pozolânica apreciável.
Distintamente do observado em outros pafses como chile'
ItáIia e ÀIemanha, o empregó de pozolanas naturais é pouco
expressivo no Brasil, decorrendo este fato ern grande parte da
quase ausência de ocorrências vulcânicas ácidas recentes em
território nacional. Às poucas unidades que fazem uso desse tipo
de material utilizan tufos vulcânicos parcialmente alterados ou
fonólitos ( rocha alcalina insaturada).
empregado constitui-se de rnicrofenocristais
o fonóIito
euédricos de nefelina (feldspatóide) imersos em una massa
fundamental afanltica onde coexistem cristais de feldspato'
nefelina, analcima (zeóIita), egirina ( cI inopiroxênio ) ' cafcita
e ¡nicrótitos minerais. A pozolanicidade do material é
condicionada pela ocorrência da anal-cirna, nefelina e pelos
micrólitos minerais. Por sua vezf os tufos vulcânicos cornpõen-se
mineralogicamente de quartzo, feldspato, caulinita e rnica, os
quais ocorren distribuldos em uma matriz microcristalina e
atividade
responsável pela
parcialrnente devitrificada,

pozolânica.

En caráter pouco expressivo, algunas fábricas incorporam
pequena quantidade de diatomitos irnpuros (da ordem de 5U) às
pozolanas de origern vulcânica, com o objetivo de incrementar a
atividade pozolâníca do material.
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o quadro 5 apresenta o consumo estimado dos vários tipos de
rnateriais pozolânicos brasileiros durante o ano de 1991. os
valores resultan de Ievanta¡nento efetuado junto à Associação
Brasileira de Cimento Portland (ÀBCP, 1991) e de dados
publicados pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cinento
(sNrc, 199r- ) .
Quadro 5: consumo estimado
pozolanas brasileiras em 1991.

NÀTUR-EZÀ

DÀ

POZOLÀNÀ

Cinzas volantes
Re

j

eitos carbopiritosos

Argi las

ca

Ic inada s

Pozolanas naLurais (rochas vulcânicas + diato
mito )
TOTÀT,

tipos

dos vários

de

coNsuMo ( r99r)
.lônÉ:lå.l.lc
585 543
57
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r.
I l?oIcenCaqem
56 ,9

5,6

tI

268 ,003

26

1r7 .541

tl.4

1.028.525

t 00

5.2 Produçäo e caracterfsticas dos cinentos PortLand
Pozolânicos Nacionais.

À localização no sul do PaÍs das jazidas econornicamente
exptoráveis de carvão nineral condicionou a instalação de
ter¡nelétricas ¡novidas a carväo mineral nessa região, as quais
colocam à disposiçäo das indrlstrías cimenteiras do sul grandes
quantidades de rrcinzas de cornbustãorr do carvão (cinzas
volantes). Excetuando-se esse naterial de caracterfsticas mais
nobres, empreçtam-se localmentê tambén os rejeitos carbopiritosos
subrnetidos à combustão espontânea.
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vez que as cj-nzas volantes requerem pouco ou nenhum
retrabalhamento, exigindo em aLguns casos tão somente uma noagen
adicional , o seu emprego se generalizou no sul do paÍs. sendo
essa uma das regiões economicamente nais desenvolvidas e com
¡naior consumo de cimento, entende-se a maior participaçào
relativa das cinzas volantes nos cimentos pozolânicos nacionais
(ver quadro 5). Entretanto, os custos d.e transporte restringem o
emprego desse subproduto aos Estados do Rio Grande do SuL, santa
Catarina e Paraná.
Uma

Na região Sud.este, por sua vez, encontrarn-se instal-adas as
cinco maiores usinas siderúrgicas a carvão mineral (cosIPÀ-SP,
USII,ÍINÀS-MG, ÀçoMINÀS-llG, CSN-RJ e CST-ES), o que torna a
escória de alto-forno o material de adição mais interessante
para as fábricas situadas em são Paulo' Minas Gerais, Rio de
Janeiro e Esplríto santo. como conseqüência, não se produziran
cimentos pozolânicos nesses estados em l-991-.
Na regiäo Nordeste, da ¡nesma forma como na região SuI , os
cimentos pozolânicos voltam a assumir significativa participação
no nercado. Nessa região, entretanto, as pozolanas naturais ou
derivadas da ativação térmica de argilas constituem as únicas

opções possÍveis. À rinica fábrica de cimento pozolânico da
região Norte (cIBRÀsÀ) tarnbén se utiliza de argilas ter¡nicarnente
ativadas.
A fig'ura 14 mostra a localização das unidades produtoras
cimento portland pozolânico no Brasil em l-991.
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Figura :-4z Distribuição
pozolânico no
portland
pródutoras de cimento
BrasiÌ en l-991.
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o quadro 6 apresenta os tipos de cimentos portland
nacionais e as respectivas participações percentuais sobre o
total produzido en 199L.
Quadro 63 Produção de cimentos portland no BrasÍf

en 1991.

TIPO DE CII'IENTO
Comum

e

PORTI,ÀND

Compo s

to

PRoDUçÃo (199I)
Toneladas I PorcenLaqe¡n

20.6L0.9r2

'7

4

,98

Alto- forno

3.380.891

t2 ,30

Pozolãnico

3

. 445 .'t 64

t2 ,53

46.42'7

0,L7

Branco

Alvenaria
TOTÀI,

-

6.096

o

2'Ì - 490 -O90

100

,02

as l-3 unidades
No quadro 7 encontram-se listadas
produtoras de cinento portland pozolânico e as respectivas
produçóes en 1,991,. A tftulo de complernentação, mostra-se no
quadro I a natureza e o teor ¡nédio de adiçåo pozolânica das
unidades consideradas.

Quadro 7: Produção de cirnento portland pozolânico nas

várias fábricas nacionais eln 199L.

HÀRCÀ

FÁBRrcÀ

c

imbagé / canoa

Itambé/Balsa

s

C

PRoDUçÃo

t-r"t."""-f
522.246

imbagé

31 .65

Nova

EM

19

9I

-

I5,ts

4

1.09

IBACIP/BarbaLha

Nassau-Barbalha

r55-156

4,50

Itapicu¡u/codó

Nassau-MÀ

I74.008

5,05

CI BRÀSÀ/Capanena

Na

sau-

r84 .012

5 t34

Itape s soca/ Go iana

Nassau-PE

225 .7 0B

6

Nassau-RN

L93.625

5,62

r95.24'7

5

I tape

ti

POgy /

Paulasta

nga / Mos

soró

Po

s

ty-

PA

PE

,55

,6'7

Rlo Branco/Rio Branco

Votoran-

PR

48 - 220

1,40

Catarinense

Votoran-SC

554.630

16,10

Votoran-RS

421.338

L2 ,23

caúcho /Es

teio

caúcho/Pínheiro

Machado

Votoran-RS

433.736

12 ,59

crMEPÀR/João

soa

zebu

300.184

8,?I

{OTÀI

Pe s

PRODUZIDO

3.445.764

100

Fonte:

SNIC(1991.)

Natureza e teor da adiçåo pozolânica
incorporada aos cimentos portland nacionais em 1991.

Ouadro 8:

UNIDÀI]D

NÀTURÊZÀ DA

PRODUTOR¡
l-

POZOI,ÀNÀ

Cinza volañte + rejeito ca¡boprritoso

I'if

37
23

2

l

TEoR ¡rÉDro

Rochâ vu lcânica alteradà

I9

Rocha vulcãnicâ

15

alterada

5

Àrgi Ia calcinada

30

6

Àr9ila câlcinada

40

7

Rocha vuLcânica + dìâtomico

32

I

Àrgilã

9

Cinza volante

6

t0

Cinza volante

32

II

Cinza voIðnLe

30

L2

Cinza volante

3I

t3

Argila calcinada

20

calcinada

32

DrÀ PoNDEFÀDÀrr

30

Fonre, A¡cr ( 1991)
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ÀS POZOLÀNÀS DE ÀRGII,AS CALCINÀDÀS

6.1

General" idades

cal-cinadas ê
À história das pozolanas de argilas
contemporânea às pozolanas naturais de origern vulcânica, tendo
sido enpregadas pelos romanos no preparo de argamassas de
pozolana e cal, na forma de telhas ou cerâmicas nofdas, via de
regra em substituição às pozolanas naturais nas 1ocalídades ern
que estas näo eram disponfveis. Também na Àntíguidade, os
egfpcios e os hindus se valiam de arganassas de cal e argila
cozida e nofda, às quais atribufam as denominações de honra e
surkhi, respectivanente.
com a introdução do cimento portl"and, em rneados do
século XIX, e em função das notáveis propriedades deste novo
tigante, caracterizou-se um perfodo de declfnio das antigas
argamassas de cal e, conseqüentemente, dos próprios rnateríais
pozolânicos. Entretanto, algun tempo após a definitiva
irnplantação da moderna manufatura do cimento portland, as
pozolanas vol-taram a ser utilizadas cono material de construçào;
dessa vez, todavia, em conjunto com o clfnquer portland,
constituindo os cimentos portLand pozolânicos.
Referindo-se aos prirneiros cimentos portland pozolânicos
com adição de argilas terrnicamente ativadas, LEÀ (1970) co¡rìenta
que en L9o9 era descrito na Inglaterra um cimento composto por
uma Íntima mistura de argila calcinada e cimento portland. Este
cirnento, conhecido na época por Cimento vermelho de Potter
(Potter's Red cement) era utilizado preferencialmente nas obras
expostas à ação das águas, fossem elas de origem narinha ou nào.
Àinda segundo LEÀ (op, cit.), durante um perfodo de muitos anos,
até aproxirnadarnente l-91-5, a companhia Lafarge produziu na França
um cimento rnäo passfvel de decomposiçãon, cuja constituição
igualrnente adnitia a participação de pozolanas de argilas
calcinadas.
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No Brasil, o infcio do emprego de argilas calcinadas data
da época da construção da Barragem de Jupiá, cuja fábrica de
pozolana iniciou sua operação em l-965.
6.2

de Pozolanas.

cedo, a reatividade das argilas calcinadas
foi acertadamente atribulda à desorde¡n provocada no retfculo
cristalino dos argi lorninerai s , ern função do aquecimento imposto
aos mesmos (ÀSTM, 1950). Da mesma forma, sabia-se que tanto as
condições de queirna quanto o tipo mineralógico do argilomineral
empregado erarn fatores de grande inportância para a qualidade da
Desde muito

pozolana obtida

.

Deve-se aos indianos una das maÍs irnportantes
contribuições já apresentadas no tocante à ativação térmica dos
argilominerais. Em 1968 era introduzida naqueLe pafs a IS:l-344 SpecÍfícation for burnt clay pozzolan que tinha por objetivo
fornecer as diretrizes gerais para a obtenção de pozolanas a
partir da ativação térrnica de argilas. Essa norma sintetizava os
conhecimentos que de longa data vinhan sendo acumulados por
aquele povo, notadamente em função da importância anteriorrnente
deseÍrpenhada pelo surklri em suas construções.
Com relação ao processo de calcinaçâo, é interessante
observar que, segundo essa norma, a temperatura ótima de queirna
é aquela necessáría táo somente à desestruturação e colapso do
argilonineral , na qual os óxidos de silfcio, aLumfnio e ferro se
torna¡n bastante reativos e distribuldos em un materiaÌ de
elevada área especlfica. Acrescenta, ainda, que a exata
temperatura de queirna deve ser determinada através de
experimentos especfficos, anal"isando-se as resistências e demais
propriedades dos corpos-de-prova de pozolana co¡n cal e cimento.
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conhecimentos
Todavia, em função dos estudos e
disponfveis na época, relatava-se nessa norma as faixas de
temperatura usualmente caracterizadas corno nais adequadas para
os principais grupos de argilominerais, as quais såo
reproduzidas a seguir:

Esmectitas-600a8oo"c
CauTinitas-7ooa8oo"c
Ilitas
- 9()() a 10()0 "c
Da tnesma forma. acrescentava que normalmente o quimismo das
argilas de melhor desernpenho obedecia aos seguintes requisitos

qulrnicos, após calcinaçäo (base seca - 105"c):

. sio" + A7"o"
. sio'2
.

-

'.

+

Fe203

CaO
þ1go

sos

Na)O + K"O
. áf-caLis soiúveis en agua
. materiaL sol-úveL em áqua
. perda ao fogo

Embora

- nfn. 70 I
- mln- 408
- máx. 108
- máx. 38
- máx. 38
- máx. 38
- náx. o, lt
- náx- 1&
- máx. s&

posteriornente

que
tenha se verificado
isoladamente os parârnetros quÍmicos não serviam para qualificar
os materiais pozolânicos, ainda hoje a norrna americana ÀSTIrl: c
6f-8 (1985) - FIy a6h and raw or calcined natural pozzolan for
use as a mineraL admixture in portland cement concrete
igualmente preconiza alguns Ìirnites qufmicos. As argilas
calcinadas, enquadradas no grupo N da cl-assificação americana,
devem assi¡n obedecer aos seguintes valores:

. sio2 + A72og +

.

Fe2o3

so"
. unldade ( áqua l-ivre)
. perda ao logo
. áTcaLis disponiveis

(equiv.

em Na2O)

-

mfn- 70 z
máx. 4 z
máx. 3 *
náx. L0 z

máx. 1,53
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De maneira similar, a recente norma brasileira NBR
L2653/L992 - r'llateriais Pozolânicosr adota as mesmas exigências
qulmicas da ÀSTl,t: C 618. Anbas as normas impõen também valores
mlnimos de finura (área especffica e/ou reslduo na peneira de
abertura iguat a 45pm) e de atividade pozolânica. À norma
brasiJ.eira, por exernplo, exige um ¡náxi¡no de 343 de reslduo na
peneira de 325 nesh (45 ¡rrn ) e uma resistência à compressão aos 7
días de no mfnimo 610 MPa para as argamassas de cal- e pozolana.
inter-relaçäo entre a finura e a reatividade das
pozoLanas ten sido reportada e¡n vários trabalhos, devendo-se
lembrar que ao se incrementar a finura tem-se conseqüentemente
urn aumento da área de reação potencial do materiaÌ. À fi$¡ra 15
retrata as variações encontradas por SCÀNDIUZzI & ÀNDRIoLo
(l-98i-) na água de amassamento para obtenção de igual
trabalhabi t idade das argamassas de cinento e nos Índices de
atividade pozolânica co¡n cal- e cimento de uma pozolana de argila
calcinada na medida em que se alterou a sua finura.
À
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F¡ñu¡o do eo¿olo.o dó orCilo{cm2lC)

Fignrra l-5: Evolução dos val-ores de atividade
pozolânica e da água de anassamento para igual
trabalhabi I idade de uma pozolana de argila calcinada
ern função de sua finura.
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Estudos desenvolvidos por un grupo de pesquisadores do
Instituto Nacional de Ciências Aplicadas ( INSÀ) de Lion-França
(AMBROISE ET ÀLII, L986) possibilitaram verificar que existe nåo
sonente uma tenperatura ótima de ativação dos argilominerais,
mas tambén uma relação pozolana/caI mais adequada para o
desenvoLvimento das resistências mecânicas. Da mesma forma,
constataram experimentalnente que a relação água/sólido adotada
nas pastas pozolana/cal é, sinilarnente ao verificado com o
cinento portfand, de fundamental. irnportância para a definição da
resistência mecânica do produto. Efetivanente, a partir de um
determinado vaLor, na rnedida en que se adiciona água à mistura
tem-se um decréscino nos valores de resistência mecânica, uma
vez que a água em excesso contribuirá exclusivarnente para o
incremento da porosidade final ( fig[¡ra 1-6).
Àinda segundo esses autores, a reatividade dos materiais
argilosos ativados termicamente decresce na seguinte orde¡n:
cauIinitas>esmectitas>micasnalcristalizadas(ilitas)>
micas bem cristal-izadas. Por outro lado, chaman a atenção para o
fato de que referida seqüência não corresponde àqueJ.a
normalnente caracterizada para as argilas in natura ou isentas
de ativaçãof para as quais a reatividade parece descrescer da
seguinte forma: esmectitas > ilitas > caulinitas.
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Figura 163 Variação da resistência à compressão aos 28
dias de misturas de netacauliníta e hidróxido de
cálcio, en função do teor de água e da relação
pozol-ana/cal adotada. A argiÌa
original
era
essenciaÌmente caulínftica (98å), ¡na1 cristalizada, e
foi ativada a 75o'c durante 5 horas (ÀMBROISE ET ÀLIf,
19 86 ) .

os estudos experimentais desenvolvidos por ZAI.,IPIERI ( 1989 )
possibiJ"itaram conf irrnar que as argilas caulinlticas
sâo
realnente aquelas mais proplcias à fabricaçäo de pozolanas. A
reatividade dos argilorninerais caulinfticos está intirnanente
relacionada con a geraçåo de netacaulinita, fase essa de eLevado
grau de desordem cristalina, amorfa aos raios X e que ocorre
corno pseudomorfo da caulinita ( fignrra 17). É interessante
observar que as caulinitas bem e mal cristalizadas (desorden no
eixo b) comportan-se de naneira distinta quando subnetidas à
ativação térrnica. Em geral , as caulinitas mal cristalizadas
caracterizam-se por uma taxa de desidroxilaçåo e uma atividade
pozolânica ligeiramente superiores. os experirnentos Ievados a
efeito apontam o intervalo de 75Ooc a 85OoC como aquele nais
adequado para a ativação desses argi lorninerais , nostrando boa
concordância com os dados da 1íteratura e con o intervalo
sugerido pela norma indiana Is 1-344 de 1968 (7oooc a Soooc).
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todavia, que os intervalos
É oportuno ressaltar.
preconizados relacionan-se diretamente com as condições
experirnentais adotadas e, por conseguinte, deven ser aceitos
Em condições industriais,
a
como valores orientativos.
ternperatura de calcinação tende a ser pouco superior àqueLa
determinada nos ensaios laboratoriais com forno estático.
as argilas
argilas caulinfticas,
Distintamente das
esmectfticas evidenciam urn ganho pouco acentuado de reatividade
quando ativadas terrnicarnente. À baixa reatividade dos
argilominerais esmectfticos decorre aparentenente da manutenção
parciat de suas estruturas, mesmo quando esses materiais säo
calcinados a ternperaturas relativamente elevadas. o aspecto
expansivo na hidratação e a tonalidade aver¡nelhada do rnaterial
após calcinação constituem, igualmente, aspectos indesejáveis do
ponto de vista tecnológico. À calcinação no intervalo de Toooc a
Soooc nostrou-se a nais adequada para a ativação desses
argi Iominerai

s

.

Argilas aluminosas, constitufdas
de ¡nisturas de
caulinita e gibsita, podem tarnbén ser utilizadas para a obtenção
de pozolanas. Todavia, o maior conterldo de ÀI2O3 desses
¡nateriais confere aos mesnos urna maior refratariedade, exigindo
temperaturas pouco mais eÌevadas para a ativaçäo (8oooc a 90ooc)
- f i$¡ra 18.

AFGILA CAULINIIICA (Xb,
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Fignrra L7¿ Difratograma de raios X de uma argila
caulinftica bem cristalizada calcinada durante 3o
minutos a diferentes temperaturas ( zAI,fPIERI , f989).

"o"
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IEMPERAÍURA

(CC )

Figrrra 18: Vafores de resistência à cornpressão dos
diferentes
materiais
argiJ.osos ativados
a
ternperaturas. Relação pozolana/caI = 1; Proporção
água/sólido = 0,65 ( ZAMPIERI , l-989).
6.3

À ExÞeriência Brasileira com as Pozolanas de Argilas
Calcinadas.

6.3.1 Histórico da Utilização
À história
de argilas cal.cinadas para
da utilização
fins pozolânicos no Brasil remonLa à época da construção da
Barragem de Jupiá (MS), onde a constatação de agrègados
potencialmente reativos com os álcalis do ci¡nento (portadores de
opaÌa e calcedônia) tornou imperativo o uso desses rnateriais.
minimizar a possibil-idade de ocorrência de
reações expansivas do tipo álcal i-agregado , decidiu-se no início
da construção de Jupiá por ernpregar cirnentos com baixos teores
de áIcalis (da ordem de ot2Z de equivalente alcaLino em Nazo).
Entretanto,
a
continuidade dessa prática
revelou-se
problenática, particularmente pela dificufdade de suprimento de
grandes quantidades de cimento com tal especificação.
De forma a
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Posteriornente a essa etapa, os estudos de cooperação
técnica desenvolvidos entre as centrais Efétricas de Urubupungá
S.A. - CELUSÄ - e o Instituto de Pesquj-sas Tecnol-ógicas do
Estado de São Paulo - IPT - (SOUZÀ SÀNTOS, 1966; GITAHY, 1963;
CÀSTRo SOBRfNHO, L97O, ÀNDRIoLo, 1975) indicaram como solução
rnais apropriada a fabricaçåo de pozolanas a partir de argiJ-as
proxinidades da
caulinlticas
existentes
nas
obra.
Provisoria¡nente, enquanto a fábrica de pozolana não entrasse em
operação, optou-se por empregar como material pozolânico as
cinzas volantes provenientes das ternelétricas de charqueadas e
Candiota, anbas situadas no Rio crande do SuI .

A fi$rra 19, extraÍda de ANDRIOLO (L975), apresenta o
esquena de fabricação da pozoLana de argil"a em Jupiá. À produção
dessa unidade era de 240 t/día, con um consumo térmico da orden
de 650 kcal/kg de pozolana e u¡na finura otimizada de 85Oo cmz/g.
En função das notáveis propriedades dessa pozolana, a
sua produção foi ¡nantida mesno depois de conclufda a Barragern de
Jupiá, tendo sido ernpreqada na construção de outras irnportantes
barragens até o ano de L979 (Ilha Solteira-Ms, Capivara-SP e
Água Vermel-ha-Mc). Pozolanas de argilas cafcinadas foram tambérn
utilizadas na construção da Barragem de Tucuruf, no Pará, na
qual da nesna forma f icararn evidentes os beneflcios de sua
utilização.

Figmra L9: Fluxograma do processo de fabricação de
pozolana de argí1a calcinada em Jupiá (ÀNDRIoLo,
L975)

.

o infcio da produção industrial(*) de ci¡nento pozolânico
corn argilas cal-cinadas data de 1-975 e é caracterizada por uma
série de interrupções, decorrentes principalnente de situações
adversas de mercado e peLos custos de sua fabricação. À Cimento
Itaú de corumbá, que adquiriu a unidade de Jupiá, iniciou
of icial-rnente a sua produção em 1975 corn 48.365 t e a desativou
em L979 | produzindo nesse intervalo de tenpo 233.567 t de
cimento. Àinda em 1975, a Cia. Parafba de cimento Portland
(CIMEPÀR) produzia no Nordeste 6-527 t desse cimento, produçåo
essa que somente viria a ser retomada em 198L.
(

*

) Os dados de produção apresentados fundamentam-se nas
estatísticas anuais elaboradas pelo Sindicato Nacional da
Indrlstria do Cimento ( SNIC )
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a cinento Tupi S.À dava infcio à produção de
cinentos pozolânicos com a adição de argilas calcinadas em volta
Redonda/R,f . No ano seguinte, todavia, essa produção era
interrornpida. Ào longo desses dois anos, a cimento Tupi produziu
um totaf de 77.906 t. Aparentemente, apesar das boas qualidades
demonstradas pelo cimento pozolânico da Tupi, a sua coloraçâo
Iigeirarnente rosada não foi ben aceita pelos consumidores menos
esclarecidos, que erroneamente interpretavam a mudança de
coloração causada pela adição pozolânica cono uma indicação de
que se tratava de um cimento de qualidade inferior.
Em 1-976,

Em L978, a cia. de cimento Itambé iniciava no Paraná a
sua produção de cirnento portland pozolânico, utilizando uma
rnistura de argila catcinada e de rejeito carbopiritoso. Esse
cimento, por sua vez, foi bem aceito pelo nercado consumidor. A
partir de neados de 1985, entretanto, a empresa optou por
empregar cinzas volantes en substituição à antiga mistura de
carbopiritoso, nudança essä
argila calcinada e rejeito
supostarnente mot.ivada pelos custos de produção da argiJ"a
calcinada.

En L982, a Cia. de cimento Portland Poty começava em
Pernambuco a fabricaçäo de cimento pozolânico com argila
calcinada, registrando a expressiva produção de 2LL.455 t no
ano.

Mais recentemente, no perlodo de l-986 a 1989, a Cia. de
cinento Àtol de Àlagoas, a CIBR-ASÀ do Pará, a ltapessoca ÀgroIndustrial de Pernambuco e a Itapicuru Àgro-fndustriaf do
Maranhão tarnbém produziram cimentos pozolânicos com argilas
terrnicarnente ativadas.

A produção de cirnentos pozolânicos com argilas
calcinadas em l-991 restringiu-se a quatro unidades das regiões
Norte e Nordeste: a CIMEPAR da Parafba, a cfBRÀsÀ do Pará e a
Cimento Poty e a Itapessoca Àqro-Industrial , ambas de
Pernambuco

.

6.3.2 Aspectos ceológicos e Mineralógicos das Matérias-Primas
jazimentos argilosos ernpregados na fabricação de
pozolanas são depósitos de superffcie, rnais freqùentemente de
idade Quaternária ou Recente. Derivam da alteração intempérica
de rochas de origens diversas, originalrnente portadoras de
quantidades de ¡ninerais s i l icoaluminosos
significativas
( notadarnente feldspatos).
ÀIén dos depósitos gerados in situ,
são tambén importantes aqueles formados através do transporte e
acúmuIo de sedimentos argilosos nas regiões topograficamente
nais baixas ou nas ptanÍcies aluvionares dos rios.
os

Nordeste, empregam-se co¡no fontes de
rnatéria-prima sedirnentos argilosos geologicamente ¡nais antigos,
de idade Terciária. Na Parafba, utilizam-se as porções rnais
argilosas do Grupo Barreiras e, en Pernambuco, as intercalações
argilosas que ocorren associadas aos calcários da Formação Maria
Farinha, que por sua vez estão sendo explorados para fabricação
de ci¡nento portland.
Especif icarnente no

de vista rnineralógico, os r¡ateriais argilosos
normalmentè utilizados constituem-se de argilas caulinlticas ou,
em nenor proporçäo, de misturas de caulinitas e esmectitas.
Dentre as fases associadas, destaca-se a presença de quartzo
que, pelo caráter inerte e pela el-evada dureza, pode comprometer
a qualidade do produto final . De forna bastante secundária,
ocorrem ainda feldspatos, rnicas, gibsita, óxidos e hidróxidos de
pequenas
excepcionalmente ,
ferro,
matéria orgânica e,
quantidades de sflica arnorfa (trdiatomito" ) e carbonatos de
cálcio e magnésio (calcita e dolomita).
Do ponto
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6.3.3 Caracterfsticas QuÍmicas e Ffs ico-Mecânicas das
Pozolanas de Argilas Nacionais
os quadros 9 e 10 apresentam as composições qufmicas e os
resultados ffsico-¡necânicos de aLgunas pozolanas de argilas
os dados tabelados resultan de
calcinadas brasileiras.
Ievanta¡nento efetuado junto à Associação Brasileira de cimento
Portland (ABCP, l-99L ) .
Quadro 9: ÀnáIises qulmicas de algumas pozolanas

de argilas calcinadas

brasileiras.
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Quadro 10: Resultados fls ico-mecânicos de
pozolanas de argiJ-as calcinadas brasileiras.
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Embora näo sejan disponlveis dados sobre a temperatura
exata de ativação das pozofanas consideradas e, conforme se
depreende da ampla variação de suas conposições qufnicas, se
trate de argilas com diferentes tipos e conteúdos de
argilorninerais e I portanto, com teores distintos de fases
potencialmente ativas, algumas conclusöes rnais gerais podern ser
extraídas

:

. as pozolanas de argilas calcinadas exigem finuras mlnimas
da ordem de 70oo cm2 19 para manifestarem mais intensamente
as suas propriedades pozolânicas i
. para iguais nfveis de finura, as pozolanas rnais
quartzosas tendem a exibir uma reatividade menor' em
decorrência do caráter inerte dessa fase; e
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. embora exista una boa correlação entre as atividades com
cal e cimento para uma dada pozolana, esses dois Índices
não mostram boa linearidade quando se passa a considerar
anostras de procedências diversas- Acredita-se, neste
particular, que tais discrepâncias decorram en grande parte
das diferenças de cornpatibi i- idade entre a pozolana e o
cimento considerado.

PROCEDII,TENTO EXPERII,ÍENTÀL: T,TATERIÀIS

E

T'TÉTODOS

Para a realização da pesquisa foram selecionadas as
pozolanas de argiJ-a produzidas industriafmente pelos Grupos
Votorantim - NE (Pory) e Brennand ( CII'IEPÀR ) , além de uma argila
caul-inftica de elevada pureza (cauJ.im cornercial-).
Na cff,fEPAR faz-se uma lavra seletiva de porções mais
argilosas do Grupo Barreiras, de idade Terciária, que ocorre nas
vizinhanças da fábrica de João Pessoa/PB. o Grupo Barreiras é
composta
por uma seqüência afossilffera,
constituldo
predominantemente de arenitos sf ltico-argi losos , argilas arenosiltosas e leitos congloneráticos com preponderância de cores
avermelhadas e ocorrências de intercalações caulinÍticas de
cores esbranquiçadas ( SCHOBBENHÀUS ET ALII' L984).
Na fábrica da PcffY, situada en Paulista/PE, as argilas
empregadas para a fabricação de pozolanas ocorrem como
intercalações no corpo calcário expJ-orado para a fabricação de
cimento (argila Pancum). o jazinento cal-cário utilizado por essa
fábrica situa-se na Formação Maria Farinha, de idade terciária,
composta de uma seqùência fossil-ffera de calcários quase puros e
calcários argilosos e dolomfticos, dispostos em camadas, com
espessuras variando de centfmetros a poucos metros. os calcários
argilosos, dos quais se extrai a argila para a produção de
pozolana, col-ocam-se na parte superior da Forrnaçåo, sendo
capeados por depósitos areno-argilosos do Grupo Barreiras
( SCHoBBENHAUS ET ALrr, 1"984).
Nas duas unidades, os materiais de interesse sã.o extrafdos
com o auxflio de tratores e pás-carregade iras e, a seguir,
transportados con caminhões para pilhas de hornogeneizaçâo e
pré-secagem ao tempo. Quando necessário, sofrern um processo de
rrdestorroamentort (reduçäo granulonétrica) e são enviados, via
correia alimentadora, para os fornos de calcinação, os quais
operan a temperaturas da ordem de 7Oo a 80o"C. os fornos
empregados para a ativaçåo dessas argilas são fornos rotativos
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de grandes dimensões, originalrnente concebidos para a produção
de clÍnquer portland (via seca na cfuEPÀR e via úmida na PoTY).
À calcinação das argilas é realizada a partir da queirna de
óleo combustÍvel ou rnisturas de carvâo vegetal e óIeo
combustfvel, com um consumo energético que varia de 450 a 650
kcal/kg de pozolana.
Àpós o processo de queirna, o material apresenta-se na forma

de nóduIos subcentimétricos a centimétricos, sendo armazenados
em grandes pilhas até o momento da moagem. Às pozolanas são
corninuÍdas ern moinhos de bolas, juntamente com o cllnquer ou
isoladamente. Neste último caso, são enca¡ninhadas para silos
especiais de armazenamento, para posterior comercialização. Às
duas amostras consideradas na atual pesquisa são amostras
industriais, extrafdas dos silos de pozolana dessas unidades.
A caulinita de elevada pureza foi obtida junto à llineraçåo
UIi{ de Enbu-Guaçu/SP. O caulim comercializado por essa empresa é
obtido através do des¡nonte hidráulico e posterior beneficiarnento
(secagem e peneiraroento ) de porções pegmatíticas alteradas, que
proterozóicos,
ocorre¡n encaixadas en xistos
rftmicos
pertencentes ao crupo Açungui (VIEIRÀ, l-989). À ativação térmica
dessa anostra foi realizada en forno estático de laboratório, a
temperatura de 800"c, durante 30 minutos.
No preparo dos cimentos experirnentais foram utilizados
clfnqueres industriais de caracterfsticas composicionais e
nineratógicas diversas, obtidos junto às seguintes unidades de
produção: companhia Paralba de Cimento Portland - CII{EPÀR,
companhia Poty da Paralba - CIPÀSÀ | companhia de Cimento Poty e
Cimento Planalto S.A. - CIPLÀN.
A parte experimental- foi desenvolvida em etapas, nas quais,
com variáveis reduzidas ou mais facilmente controláveis, foram
focalizados os vários aspectos de interesse.
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Nos fluxogranas que se seguen são detalhadas as várias
etapas da pesquisa, os objetivos propostos ê o procedimento
experimental escol-hido. Apresenta-se, da mesna forma, os ensaios
envolvidos em cada fase e as técnicas de investigação
selecionadas.

o estudo experimental está fundamentado principalmente ern
ensaios de caracterizaçåo mineralógica, envolvendo as técnicas
de difratometria de raios X (DRx), análises termodiferencial e
termogravirnétrica (ATD-TG), microscopia óptica de luz refletida
(llI,R) e microscopia eletrônica de varredura (I'IEV), e em ensaios
qufnicos, ffsicos
e f fs ico-mecânicos de resistência à
compressão.

la

EtÀPÀ

0bjetivo:

,

Prepalação e catacterização das arostras selecionadas

CIHEIITÐS
EXPBRIIIEIITÀIS

(za e 3a etapas)

E.Þætro¡.trtâ

dê

.fc.to Nn2o . x2o
(!atdô dã fù8Äo)
chù.: N.2o . X2o
(tDt¡I â ølúvêrÉ
CÀÌÀCTERÍSTICÀS

pfsrcÀs

- Flnu.!.A16lñcn
- rêdlduo , .. r¡
chÀ¡à {N.2o

. r2o

. crÂvli.Etô: slo2,
sol, p, f., 6ltlc.
. cô¡orl¡êÈ1.: ¡Io,
¡áo co¡bln.dô

(C!O

xâc!á ..pæfftcâ

2A

ETÀPÀ

0bietivos:

.

er separado das trôs pozolanas selecionadæ, cor vistas
avatiar suas reatividades e capacidades de fixação de

Estüdo

a
ca

(0[)2.

e

.

Àco¡pa¡harento
pozolara/cal,

.

Desenvolvirento de ua retodologia alternativa para avaliar a
gualidade e reatividacþ das pozolanas.

(r)

anáIise

das readoes pozolânicas no

sistera

DETERilINÀçÃO DÀ ÀTIVIDÀDE POZOTÅIIICÀ

coil cÀL

EIÀBoRÀçÀo

coü

(t{BR 5?51)

D8

PRoPoRçoBS

I{IÌ|IC0RP0S-DE-PR0VÀ

vÀtlÀDÀs

DE P0ZoLÀÌ{À

[

(II)

IIDRÓXIM DE CÁICIO
(teores de ca(0[)2 de 5 a 70t)

CURÀ

H

ÁGUÀ DURÀIITE 28 E

(câuara úuida, 22

EUBonÀçÀo DÀS CIRI,ÀS

9I

DIÀS

2oc\

DB

Rrsrsrfucn E DETERxTxÀçÃo
DÀ ÀTIVIDÀDE POU OIIìICÀ E
CÀPÀCIDÀDE DE C0l'lBlllÀçÃo
DE

+l-

ÀTÍIISE

DÀ

II

ICRÛIEXI'URÀ

[

cÀÌÀclE RrrÀçÃo ms
PRONNOS

DE

REÀçÃO G8RÀMS

Ca(o[)2

.

DRX

. ÀTD-TG
.ltN

PROPOSIçÃO DE UIIÀ HEMDOI¡GIÀ

ÀLTERTÀUVÀ PÀrÀ ÀVÀIIÀç¡O
QUÀLIDÀDE DÀS POZOLÀIIÀS

DÀ

3A

ETÀPÀ

0bjetivos:

.

Estudo da influência da constituição e reatividade de
diferentes pozolanas sobre o deserpenho recânico e hi<lratação
de ur cirento esPeclfico.

sErEçÃo DE Ur{ CrÍìQUER

DE

CÀRÀflERÍSTICÀS HÉDIÀS, REPRESE TÀTIVO
DÀ PR0DUçÃo NÀCI0llÀt

pREpÀxÀçÃo
COI'Í FII{URÀ

DE CIllENr0

[

1 :so r27xg-1; {8 de

INCORPORÀçÀo DE

TRiS

Lì¡0RÀToRIÀL,

TEOR DE GESSO COIITROTÀDOS

POU

gipsita natural

TI0RES VÀÌIÀ!0S

)

DÀS

OLÀNÀS SELBCIOI{ÀDÀS

{10, 20, 30, {0, 50 e 603 e! rassa)

m

CÀÌÀCTERIUÀçÀO

rÍSICÀ

PnocEsso
Àc0N,tPÀtüN'{ffT0
DE IIDRÀTÀçTO B DÀ

DO

crHEITo PUro (RErnhcIÀ)

ilII{ERÀI¡GIÀ DOS PRODOIþS

E DOS CII,IEI{TOS ÀDITIVÀMS

REÀçÃO DÀS PÀSTÀS IIDR¡TÀDAS

DE

1, 3, 7¿ 28 B 91 DIÀS DE
cuRÀ (água/cirento = 0,36)

coN{

Finura'Blainen

t

Resfduo 200 ¡esh (75¡¡D)
Área especffica

ilassa especffica

fi¡

de npegan
Água de consistência

Inlcio e

ÀvÀt

À

iÀçÀo DÀ REsIslÊl{CIÀ

cupnzulo

ÀPós

3, 7,

28 E 91 DIÀS DB CURÀ
(l{BR 7215)

{A
0b

ETÀPÀ

ietivos:

. Èrálise da

infLuência da corposição rineralógica

do

clfnquer portland sobre o de6erpenho dos ci¡entos portland
cor argilas tenica¡ente ativadas.

ELÀBORÀçÃO

DE

DE

CIHENMS EXPERIIIEIITÀIS,

CmÀCIERÍSTICÀS PÀDRONIZÀDÀS, À

PÀRTIR DE QUÀTRO CLÍilQUERES IIIDI]STRIÀIS
DE C!|{P0SIç!ES III{ERÀI¡CICÀS DISTII{TÀS

{Finura = 350

PREPÀRÀçÃ0

rzlkq-r; {?

DE

clNt ÀDIçÂo DE

de gipsita)

CIl,lEllT9S COl,lPoSTgS,

20, 30 E {ot

DÀs DUÀs

POZOLÀIIÀS IIIDUSTRIÀIS

ÀvÀrrÀcÀo DÀ RDsIsTh{CIÀ À CUpn¡SSÃo

ms crúErlþs PllRos (RxrnhclÀ) E Dos

clHft'tþs ÀDITMDOS

ÀPÓS

3, 7, 28 [

91 DIÀS DE CIIRÀ (l{BR 72}5)

79

Para a interpretação dos gráficos de difratometria de raios
X foram utilizadas as fichas constantes do trPowder Diffraction

Filerr elaborado pela nJcPDs - International Centre for
Diffraction
Data (Joint co¡¡nittee on Powder Diffraction
standards) tr. Durante a caracterização difratométrica das fases
do clfnquer portland e d.os produtos de hidratação do cimento
porttand empregaram-se também os dados apresentados por TAYLoR
(1964). Da mesma forma, recorreu-se aos dados e procedimentos
descritos por THOREZ (L976) e SOUZÀ SANTOS (l-975) durante a
análise e identificação dos argilominerais.
e
interpretaçåo das curvas termodi ferenciais
terrnogravirnétricas , por sua vez, está lastreada nos trabalhos de
M.ACKENZIE (L970), HUTCHISoN (L974) e RÀM.A'CHÀNDRÀN (1969). Este
último autor, em particular, exibe os termograrnas tfpicos dos
vários materiais e produtos de hidratação relacionados con o
cimento portland.

À

Nas diversas etapas da pesquisa procurou-se, sempre que
possfvel, realizar os ensaios segundo as diretrizes e métodos de
ensaio nor¡nalizados pela ÀBNT (Àssociaçäo Brasileira de Normas
Técnicas). Na ausência de um procedirnento normalizado nacional ,
optou-se por seguir as metodologias preconizadas pela ÀsTt.l
( Àmerican Society for Testing and llaterials ) e os procedirnentos
internos utilizados pel-a ÀBcP (Associaçåo Brasiteira de Cimento
Portland

).

Àpresenta-se, na seqùência, os métodos de ensaio empregados
nô transcorrer do estudo :
NBR

6474/A4 - Cinento Portland e outros Þlateriais em
- Determinação da Massa Especffica.

Pó

NBR

7224/a4 - CÍrnento Porttand e outros Materiais em
- Determinação da Área Especffica.

Pó

NBR

II579/9I - Ci¡nento Portland
- Determinacão da Finura por Meio da Peneira 75 ¡rm

(n"

zoo).

ao

- Cimento Portland
da Água da Pasta de consistência
Determinaçäo
-

NBR 11580/91"

Normal.
NBR

11581/91 - Cimento Portland
- Deterrninação dos Tenpos de Pega'

NBR 72L5/9f - Cimento Portland
- Deterrninaçäo da Resistência à Compressão'
Procedirnento ABCP - Deterninação da Finura por Meio da
Peneira 45 pn (nÞ 325) en Peneirador Aerodinârnico'

l{BR 575I/77 - Cinentos
- Método de Determinação de Àtividade Pozofânica
em Pozolanas.

NBR 5743/go - ÀnáÌise Quf¡nica de cinento Portland
- Deterninação da Perda ao Fogo.
NBR 7227/go - ÀnáIise Qulmica de cinento Portland
- Determinação do óxido de cálcio Livre pelo

Etileno GIicoI.
NBR a347/go - cimento Portland Pozolânico
- Análise Qul¡nica.
NBR g2o3/85 - Ci¡nento Portland comum e Clínquer
- anâIise Qufmica por complexometria.

l{BR 5745/gO - Ànátise Qufmica de cimento Portland
- Deterrnínaçäo de Anidrido Sulfúrico'
ASTTI c ]-].4/a8 - rrstandard Test Methods for Chernical
analysis of Hydrautic cenent[ (átcalis solúveis) '
Procedimento ABCP - Deterrninação do Dióxido de Titânio
por Colorimetria .
A elaboração dos cimentos experirnentais obedeceu à seguinte
sistemática:

. secagem dos nódulos de clfnquer em estufa, a l-oo'c,
durante 16 horas;
. resfriamento e posterior fragmentação em britador
Iaboratorial de mandlbulast após este procedimento, os
fragrnentos de clfnquer foram reduzidos a di¡nensões
inferiores a L r 2mmi
. moagem, em rnoinho laboratorial de boLasl até-. uma finura
rBlainer de aproximadamente 35o ITt"kg -, frnura- essa
compatfvel com os valores encontrados nos cirnentos
comèrciais; durante a moagem adicionou-se 4Z em nassa de

l
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gipsita natural , a qual foi
c

I

fnquer

cominuída juntamente com

o

t

. uma vez que a capacidade do moinho de bolas era de apenas
l-o kg, os ci¡nentos foram preparados èm etapas; para a
finura estabelecida, o tenpo de noagem de cada etapa foi de

aproximadamente 2 horas;

. após a moagem, os cimentos puros (cl-fnquer + gesso)

produzidos nas várias etapas foram homogeneizados durante 2
horas, en homogeneizador mecânico (em nvtr) com capacidade
para 250 I itros t
. para a produção dos cimentos compostos (corn adição de

pozolanas) utilizou-se uma balança serni-analftica com
capacidade de 6 kg, na qual foram pesadas as quantidades
desejadas do cirnento puro (clfnquer + gesso) e pozolana;
. após a pesagem, os cimentos compostos foram
homogeneizados por cerca de 40 minutos em homogeneizador
mecânico (tambén em rvn) corn capacidade de 50 litrost
, para a realização dos ensaios foram preparados 5 kg de
cada cinento composto, totalizando 200 kg de cimentos
Laboratoriais.
Para a realizaçäo dos ensaios de difratometria de raios x
das anáIises termodiferencÍa is e termogravimétricas, as pastas

e
e

argamassas hidratadas foram fragmentadas manualmente em
almofariz de ágata e, na seqüência, transferidas para pequenos
recipientes de vidro (4 cm de altura). com o intuito de
interromper a hidratação e ¡nini¡nizar o processo de carbonatação,
os recipientes foran cornpletados corn ál-cool etflíco p.a. et a
seguir, vedados, Imediatanente antes dos ensaios, as amostras
fora¡n comínufdas manualmente até não exibire¡n reslduo na nalha
de 2OO neshtr (75 frtIl) e, posteriormente, secas em 1ânpada
infravermelha durante 30 minutos .
Particularmente nâ prirneira etapa da pesquisa, onde dentre
outros objetivos se procurou investigar e comparar a reatividade
das três pozolanas seJ-ecionadas, adotou-se uma sistemática de
estudo especlfica e não normalizada.

o procedimento en questão envolveu a moldagem de pequenos
corpos-de-prova cilfndricos (2 cm de diânetro x 4 cm de altura)
con pastas cotn diferentes conteúdos de pozolana e cal. os
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minícorpos-de-prova, com variadas proporções de pozolana e cal ,
foran utilizados prirneirarnente por u¡n grupo de pesquisadores do
Instituto Nacional de Ciências Àplicadas (INSÀ) de Lion-França
l-985), que procuravam identificar o teor de
( ÀMBRoISE ET ÀLII'
ca(oH)2 nais indicado para se obter o máxirno de resistência
mecânica dessas misturas.
Enbora os rninicorpos-de-prova de pozolana e cal mostrem
valores de resistência à compressão com maiores dispersões que
os tradicionais corpos de prova de 5 cn de diâmetro e 10 cm de

al-tura (¡nais afetados por problemas moldagen/desmoldagem I
paralelismo de bases, etc), os mesnos proporcionam uma reduçâo
significativa na quantidade de naterial a ser ensaiado. TaI fâto
os torna particularmente adequados para trabal-hos laboratoriais
nos quais, com certa freqüência, a quantidade de amostra é un
fator l-initante.
o procedimento de elaboração desses rninicorpos-de-prova
obedeceu às seguintes etapas:
. confecção de rnoldes de aço inoxidáveL de 2cm de diâ¡netro
e 4cm de altura;
fina
. revestÍmento da parte interior do moLde por unagrande
é
de
camada de material plástico; tal recurso
utilidade na desemformação' uma vez que evita a aderência
do corpo-de-prova ao molde e o mesmo pode ser extrafdo
manualmente e sem sofrer qualquer danoi
. fixação do rnolde, já revestido internamente com
ptásticó, en¡ urna base de vidro de 4 x 4 cn con o auxflio de
üma ¡nassa plástica não reativa (rrnassa de modelarrr) ;
. secagem da pozolana e da cal (p.4.) em estufa, a 80"c,
durante 2 horas;
. resfriamento em d.essecador por 30 nìinutos i
quantidades
. pesagem, em balança analftica, das
g
de material
necåssáiias ao ensaioi è¡n geral , 1oo-L25
(pozolana + cal) são suficientes para noldar cinco corpos
de prova;

. nistura e homogeneização nanual dos materiais,
almofariz de porcelana, durante l-o ¡ninutosi

em

83

. adição da água de anassanento e nova homogeneização
mistura até a obtençáo de uma pasta uniforme (cerca de

da
15

minutos);

. moldagen dos corpos-de-prova, valendo-se para tanto tâo
somente da pressão dos dedos; o preenchimento dos moldes é
feito em camadas, geralmente duas ou três, evitando-se a
formação de bolhas, vazios e de eventuais descontinuidades
entre as camadasi ao final , pode-se recorrer a uma rrmesa
vibratóriatt para a retirada das bolhas de ar residuais;
, manutenção dos corpos-de-prova nos noldes, os quais
permanecem imersos em água por 7 dias a temperatura de 22
+/- 2" cì cotn o objetivo de ¡ninimizar a carbonatação
eventual do hidróxido de cálcio, rnantém-se uma lârnina de
água de aproximadarnente Locn de espessura recobrindo os
noldes; por outro lado, para se evitar a dissolução do
hidróxido de cálcio dos corpos-de-prova, utiliza-se um
banho saturado nessa substância i

. desemformação após 7 días de cura em água; optou-se pela
desemformação após esse perlodo de tempo em vista da
necessidade de uma resistência ¡nf nima para o adequado
manuseio dos corpos de Provat

. retorno ao processo de cura em água, até a conclusão do
perlodo de reação estípulado (28 ou 91" dias) t
. interrupção do processo de cura (retirada dos corpos-deprova do banho) t
. capeamento dos corpos-de-prova, utilizando-se urna mistura
de eìxofre fundido e areia quartzosa finamente rnoldai o
capeanento dos corpos-de-prova tem se revelado prática
recomendáveI quando se pretende melhor acabamento e
paralelisno

das bases

dispersão de valores i

e

I

conseqüentenente

'

uma

menor

âr, durante
manutenção dos corpos-de-prova ao
para
da água en
elininação
horas,
aproxirnadarnente 4
.

excesso i

da resistência à compressão em prensa
. avaliação
hidráuIica;
. após a ruptura, os corpos-de-prova são investigados por
DRX, ÀTD-TG e t{EV para a caracterização da microtextura e
dos produtos de reação forrnados '

São mostradas, a segulr, as caracterfsticas gerais dos
principais instrumentos anallticos empregados no decorrer da
pesquísa, bern cono uma descrição sucinta das condiÇões de
operação

.
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, Difratô¡netro de raios X, mârca Rigaku, modelo Geigerflex,
equipado co¡n goniônetro de varredura horizontal e tubo de
cobre de 1",5 kw de potência.
Condições analfticas:
. radiação
. tensão

.
.
.
.
.
.
.
.

k alfa do cobre
3

5kV

15 nÀ
0,30 mm

corrente
fenda receptora
fenda divergente
fenda de espalhamento
velocidade de varredura
do goniômetro
velocidade de registro
do papel
intensidade de registro

r/2"
L /2'
2" /nín

20 mm/min
8x1o2 ou lxlo 3
contagens /s
do pó, com lâminas
vazadas de alumfnio

nétodo

. Àparelho de Análises Termodi ferencial e Termogravimétrica, marca Rigaku, nodelo Thermoflex, dotado de forno de
alta tenperatura (até l-500"c) e microprocessador (TÀS 1oo),
Condiçöes anallticas:
. taxa de aquecimento

.
.
.
.
.
.
.
.

1o " c/min

25, 50 ou 100pV
20 mg
alfa À1203
pI atina-ród io
pI ati na-ród i o
0,05 cn'
+/- 30 mg
2,5 mm/min

sensibilidade do ÀTD
sensibifidade do ÀTG
inerte utilizado

termopar
cadinho
capacidade do cadinho
massa das amostras
velocidade do papel

Prensa
hidráulica para nediçäo da
compressão , marca Tokyo, rnodelo AI,IB 20 ,
máxima dê 20 tonefadas.

.

resistência à
con capacidade

atividade pozolânica com cal (NBR 575r):velocidade de carregamento : o ,33 kqf /cm'/s
(

atividade pozolânica com cal
( ninicor¡ros de 2x4 cn)
velocidade de carreganento

6skgf /l-0s r L9 ,64cm¿)

:

=
(

2,07 kgf /cm2 /s
65kqf /l-os t 3,14cm¿ )

85

hidráulica para mediçäo da resistência à
compressão, marca EMIC, modelo MECÀ 20, com capacidade
.

Prensa

máxima de 20 toneladas.

corpos-de-prova de argamassa de cinento (NBR 72l.5).
velocidade de carreganento : 2,55 kgf /cm¿ /s
( 5ookqfTlos ìL9 ,64cm2)

. Microscópio eletrônico de varredura, ¡narca JEOL, modeLo
JsM T 3Oo, com arnpliação rnáxima de 200.0o0 vezes e
resolução dê 6 nm (60Â)t opera com elétrons secundários e
elétrons retroespalhados ;
. Espectrômetro de energia dispersiva (EDS), narca Tracor
Northern, acopJ-ado ao microscópio eletrônico de varredura;
. Fotomicroscópio óptico da carl Zeiss, modelo rIIr com
recursos para luz transnitida e refl-etida e anpliações
entre 40 e L 00ox;
. Mufla de laboratório, narca QUfMIS, com aquecimento
elétrico e temperatura máxima de 12Oo"Ct
. Deve-se safientar, adicionalmente' que durante as etapas
de preparação e caracterização das amostras foram
utilÍzados os recursos instrumentais dos laboratórios de
análises qulmicas ( cornplexometria , gravimetria, fotometria
de chama e espectrometria de raios X) e flsico-rnecânicas
(britador de rnandfbulas, moinho de bolas, homogeneizadores,
perrneabi I lmetro rtBlainert, picnômetro, etc.).
É oportuno registrar, finalmentef que todos os equiparnentos
listados fazem parte dos laboratórios técnicos da Àssociação

de Cimento Portland, em cujas dependências
desenvolveu toda a parte experinental da pesquisa.
Brasileira

se

ðr)

I
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8.1 CIÍnguerès
Na tabela 1 säo mostradas as composições qufmicas dos
quatro clÍnqueres selecionados, bem corno os teores de cao não
combinado (cao livre), os equivalentes alcalinos e os teores de
ál-cal i s solúveis ern água.
Tabela

1:

Ànátises

selecionados.

qufrnicas

dos

clÍnqueres

óxidos analisàdos
(c)

cltl
0,86

Pêrdâ ao fogo

CPA

WT

o,79

0,70

0,66

r9,02

20

,59

20,42

20,19

6,18

4

,'10

6,24

4,93

1,57

4,16

2

,14

CaO

6t.91

63,t8

62

,42

Mgo

4,69

3,05

2,50

4

,20

Na2O

0,03

0, 04

0,06

0

,22

sio,
À¿,o3

2

.18

63,39

0,92

0,85

1,{5

I,

iO,

o,49

0,22

o,28

0,24

l'ros

0,35

0,68

0,32

a,12

so^

Ì,09

r,

00

r,43

0,9r

99, 33

99,26

98,64

99,34

Câo livre

(não co¡nbinado)

r,20

\,26

r,43

0,90

Equivalente alcalino*

0.63

o,59

r,0

0

0,91

Na2O

0,03

0,03

0,04

0, r0

K"o

0,86

0,68

0,98

0,85

xro
T

TOTAI

{em Na,O)

Álca 1i s

veis
(t)

solú

em ll2o

Equlval.etrce alcal'1ùo en Nâ20

-

Na20

06

+ 0'65K20

os clfnqueres anaLisados exibem quimismos norlnais, sendo as
diferenças observad.as decorrentes de oscifações de composição
das rnatérias-prinas e/ou de variações nos parâmetros de dosagem'

a7

O teor de cao livre dos nesmos é baixo (o,9OZ a L,432), o que
tambén evidencia um processo de produção adequado. o equivalente
alcalino (gue reflete o teor de álcalis) é rnaior nos clínqueres

nos cffnqueres clu(o,638) e
CPA(0,598). Distintarnente das pozolanas, do total de áIcalis dos
clfnqueres, cerca de 452 a IooZ do Na2o e 68å a 93å do K2o são
solúveis em água e podem participar de reações do tipo álcaliPqI(f,002) e cPN(o,91-?) e inferior

agregado

.

Para nelhor discrininação das amostrâs, apresentam-se na
tabela 2 as composições mineralógicas potenciais ( segundo BoGUE,
L947) e os principais parâmetros de dosagem e controle
empregados pela indústria cirnenteira (Fator de Saturação de caL
- ÍFSCtr. Módulo de Sflica - Ílfsn e Módulo de Àlunina - nllÀrt).

Tabela

Composição rnineralógica potencial

22

parâmetros de dosagem dos cllnqueres.
POTDNCIÀI

COMPOSICÃO MINERÀLÓGICÀ

(

BOGUE}

cl

ConstiLuinte mineralóqi

POT

cPÍ

crs (r)
c,s (t)

57,79

6r, t5

50,26

62,06

t3,55

15,65

24,19

ts,30

crÀ

I1,

38

5,66

11 ,

:19

)3,23

4,69

3,05

2

L20

\,26

(B)

cq^8 (r)
MgO

( 9,)

cào I ivre (quimica) (t

,64

B,7l

B,9B

8,83

,50

4t2A

1,43

0,90

12

PÀ¡¡¡tETRos DE DosÀcEM
FSC'

0, 98

0,96

o,94

0,96

fs..

t,9
t.8

2,3

2,3

2,7

I,I

2,3

I,8

¡âcor de Sâturacåô de car
2,8slo2 + r,2

Móduro de

y5 -

síllcâ

{t{S )

_____!19,

^¿,0g

+

Eezo3

fFSCI

^¿203

+ 0,65¡e203

(**r)

Módu1o

dc Arunlna lÍÁl

¡Á = 4¡9"
Fe,Os

o FSc relaciona o teor de óxido de cálcio total com os
óxidos de silfcio, alumfnio e ferro, indicando indiretanente a
proporçäo CaS/C2S potencial do ctfnquer. Assume o valor unitário
quando o teor de CaS é ¡náxino (cllnquer isento de C2S) e não se
observa cao fivre no clfnquer.
o tfs expressa a proporçãô entre o óxido de silÍcio e a
somatória dos óxidos de alumfnio e ferro. Permite avaliar a
proporção de silicatos cálcicos (CsS + C2S) en relação aos
al-uminatos e fêrroaluninatos cálcicos (caÀ + c4ÀF - rrfase
intersticialt' ) . os vaÌores de t{S varian de 2,0 a 3,0 e, nais
freqüentemente, de 2r4 a 2,7.
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o lttA rel-aciona os óxidos de alurnlnio e f erro, retratando a
proporçáo CaÀ/C4ÀF do clfnquer. os vafores de I'lÀ situarn-se em
geral entre 'J.,2 e 3r2, sendo os valores entre 1,4 e I'6 aqueles
mais comuns. Àos rnais altos valores de ÈîÀ associam-se os teores
rnais expressivos de caÀ.

os cálculos potenciais, apesar de largamente util-izados e
até empregados em normas de cimento, näo revelam a real
composição rnineralógica do cllnquer portland. Às diferenças
entre os valores reais e aqueles calculados através da anáIise
qufrnica decorrem da desobediência das prenissas do próprio
nétodo e da propagação dos erros da análise qufmica elementar
( MARCIÀNO ET ÀLrr , L987).
As formulações introduzidas por Bogue en 1929 (in BoGUE'
1-947), ainda freqüentemente utilizadas, pressupõen temperaturas
de clinquerização da ordem de 20oo"c, uma perfeita combinaçäo
dos óxidos e a existência de condiçöes de equilfbrio ffsicoqufnico durante as etapas de queirna e resfriamento. Na prática
estas condições efetivarnente não ocorrem. À
industrial
tenperatura de clinquerizaçäo é da ordem de L45O"C e a
combinação dos óxidos se faz preferencia Imente por reações de
estado sólido e bastante distantes das condições de equilfbrio
ideais (efeito de heterogeneidades, partfculas grosseiras,
reconversões, etc).
Por outro lado, os cálculos potenciais admitem a formação
de compostos puros (C3S, C2S, caÀ e c4ÀF), desconsiderando a
inportante participação dos rrele¡nentos menoresrt (K2o, Na20, Mgo,
Tio2, P2o5, etc) e a presença de sulfatos alcalinos. o silicato
dos clfnqueres industriais é, por essa tazäo,
tricálcico
( t'C3S irnpurorr) e o
denominado mais propriamente de alita
silicato bicálcico de belita, ("C2S impurorr).
objetivando-se determinar de forma nais precisa as
conposições rnineratógicas dos clfnqueres selecionados,
realizararn-se ensaios complementares ao rnicroscópio óptico de
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luz refletida,
Utilizou-se, para esse f irn, a rnetodologia
apresêntada por MÀRcfÀNo ET ÀLII ( 1987 ) . Às cornposições
rnineralógicas foram calculadas após a contagem de cerca de 4ooo
pontos, em naLha regular, sobre seções previamente atacadas con
reagentes especfficos (rretchingsrr). Às amostras empregadas neste
caso exibem uma granulornetria de 0,3 a 2,o mm e são obtidas a
partir da fragmentação e peneiramento dos nóduIos inteiros de
clfnquer. À tabela 3 sintetiza os resultados obtidos.
Tabela 3: constituição mineralógica dos clfnqueres
(rnicroscopia de luz refletida).
COMPOSICÁO HINERALÓGICÀ

Constituínte mineraló9ico
(rt

(¡{ICROSCOPIÀ''

"---f-.*

cIínquer
l- rdt

-I.P,

Àl.ita

59,1

6J,4

56.3

72,6

BeliLa

r8 ,2

18,

0

24,2

8,6

2,1

10,4

4,5

r4,6

6,1

7,O

O,B

1,3

2,6

o,2

0,5

t.t

o,1

77,3

8t,4

80,5

aL,2

t9

,'7

17.3

t7, t

t5,5

3,2

3,5

2,3

8.4

0,8

o,2

r,6

r.2

t-a se

inrersticial

I

c

I

^ --

-n

8,6

Iì.I

Periclásio
cao livre

Àlita + Belita (g)
Fase interstic ia I (g)
ÀI.ita/ BeÌita
C

aA/c¡r ÀD

(r) obtida pelo néEodo de contageú de PonLos. segundo nerodoloßt¿
scnrad¿ nor U RCIÁIJ0 d aLLiltgal\

aPre

constituição mineral-ógica determinada
microscopicamente pode-se tecer as seguintes considerações:
com base

na

. o clfnquer cPN caracteriza-se por exibir o conteúdo mais
expressivo de alita (72,62) e, conseqüentenente, a mais
atta retação alita/belita ( 8 ,4 ) t o clfnquer POT, por outro
lado, mostra o menor teor de alita (56,32) e a menor
relaçâo alita/beI j-ta (2,3\ ì
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. os conteúdos de alita e belita dos clfnqueres cIü e cPÀ
såo bastante próxirnos, notando-se entretanto um teor pouco
superior de atita no clfnquer cPÀ (63,4&);
. os teores de caÀ dos clfnqueres decrescem na seguinte
orden: Por(lo,4å) > clr,r (8,68) - cPN (8,58) > cPA (2,72)ì
. coerentemente com os valorês de trMódu1o dê Sllicarr (üs),
o teor de fase intersticial é rnenor no cllnquer cPN (15,5å)
e rnaior no cJ-fnquer CIt{ (I9,7'"), os teores determinados
para os clfnqueres cPA e PoT são praticamente coincidentes
(f7 t3Z e L7,LZ, resPectivanente ) i e
. os teores de perictásio são rnais expressivos nas amostras
crü (2 ,82) e cPN (2,62), confirmando as tendências
qulmicas; é oportuno conentar que parte do Mgo (até cerca
de 1,5?) entra em rrsolução sólidatt no cllnquer, não se
cristalizando sob a forma de periclásio (Mgo livre).
À técnica microscópica tem se revelado de grande
potencialidade tanbém no estudo e avaliação da rnicrotextura do
cllnquer portland, possibilitando a determinação de irnportantes
parârnetros mineraì.ógicos (dimensão e forma dos cristais' grau de
decornposição, existência de heterogeneidades, etc). As análises
neste caso são processadas em seções polidas, elaboradas con
nódulos inteiros e representativos da amostra considerada. Da
mes¡na forrna como no estudo quantitativof é necessário o emprego
de reagentes especfficos (HNo3 r NH4CI, etc) para por en
evidência as feiçöes de interesse (ÀBcP, f9a4, SHUKUZÀWÀ &
ZAI,IPIERI , 1986).
Àtravés dêsses estudos foi possfvel determinar
principais caracterlsticas nineralógicas dos clfnqueres
questâo ( tabela 4).

as
en

Tabela 4: caracterÍsticas rnineralógicas dos clfnqueres
cons iderados
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Nas fotos 7 a to, obtidas ao microscópio polarizador de luz

dos quatro
destaca-se a microÈextura tlpica
refletida,
clfnqueres selecionados. Às fotornicrografias foran obtidas sob
condições padronizadas (aumento de 4O0x) ' mostrando com nitidez
as diferenças na dimensão e no grau de idiomorfisno dos
cristais.

ã

tÐ
F0I0 08:

ClÍnçer

'CPÀn

Fotos 7 a 1O: Aspecto comparativo dos quatro cl Ínqueres
sel-ecionados, investigados com igual- aumento (400x) ao
Notar as diferenças na dimensào e
microscópio de 1uz refletida.
de a.l ita e belita.
cristais
no grau de idi_omorfismo dos
-t
(5.s)
NH4CI O'O2å em água (2O s).
Àtaque: HNO3 O,Iz em ál-cooÌ
P = poros; ì,1 : periclásio;
betita;
BSirn6ologia: Á = alita;
(C
F = f ase intersticialtÀ + CoÀF) ; R resina.
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texturais
e
caracterfsticas
mineralógicas observadas pode-se reconstituir as principais
condiçöes de fabricação dos clfnqueres (KIHÀRÄ, 1973; KfHARÀ ET
ÀLrr, 1990 ) .
Fundarnentand.o-se nas

As considerações relativas à moagen das matérias-prirnas såo
funilanentaalas na ocorrência e freqüência dos agrupamentos de
cristais de belíta (C2S) e cal livre (cao) no cllnquer. Grãos
grosseiros silicosos (>44pIû) e de calcário (>125r-.n) não são
perfeitamente assimilados durante a queima, proporcionando o
surgimento de zonas reliquiares e indesejáveis de belita e cao

livre, respectívamente.
As condições de hornogeneização das matérias-prirnas vão
condicionar, por outro lado, a ocorrência ou não de
heterogene idades texturais nos cllnqueres. Condições inadequadas
de hornogeneização são usual¡nente caracterizadas por zonas
grandes e irregulares de betita, nåo raramente bordejadas por
regiões ricas em cao livre.
Às condições de queima (tenpo e temperatura de
clinquerização) poden ser avaliadas ern função do desenvolvimento
e das fornas dos cristais de alita (c¡s). Cristais de formas
aproximadarnente eqüidimensionais e corn dimensäo média próxima de
3o-4opn säo comumente observados sob condições normais de
queina. Feições de rrexsoluçäorr nos cristais de alita e a
ocorrência de fases ¡netálicas ou reduzidas são caracterfstícas
de uma queirna sob atnosfera redutora.
Da nesma forma, a estabilidade dos silicatos cálcicos
(ai-ita e belita) fornece inforrnações sobre a velocidade do
prirneiro resfriamento ( processado entre o finaT da zona de
queima e a boca de saída do forno), enquanto o grau de
possibilita
avaliar as
cristalização da fase intersticial
condições do segundo resfria¡nento (resftiador industriaT) -
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com base nas considerações anteriores, apresenta-se
tabela 5 as principais condições de fabricação dos clfnqueres.

na

Tabeta 5: Reconstituição das condições de fabricação
dos clfnqueres.
cr,ÍNQUER

cI,t

POT

Homogenelzaç:o des mâÈé¡iås-prlúas

Condtçoes de quelmB

côndi.òcs dc resf r1âhent

Ârnôsfêrã do forno

(*) s€Bu¡do siscemáttcá ádot6d¿ PeIo DePatÈamento de FIslco-Qulnlca
ds Àssociac:o BraslIelrå de ClnenÈo Porclånd (ADCP)

8.2 Pozolanas
Na tabela 6 são apresentadas as co¡nposições qulmicas das
três pozolanas selecionadas. Incl"uem-se ta¡nbén nesta tabela os

sftica livre, cao livre
algumas especificações preconizadas pela NB.P. 12653/92.
resultados de álcaLis sohlveis,

e
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Tabela
consideradas.

Anál tses

(r) Equlvalcnte alcålrno eh Na2o '
(H) ohrldâ For drssoìuçào s€lêrtvâ

quf rnicas

das

pozolanas

Nâ20 + 0'65(,0
com ãcr¿o pirôrosrórrco (ÄBcP' 1988)

Fundamentando-se nos dados tabelados
seguintes considerações :

pode-se tecer

as

. a pozofana À (Poz A) distingue-se das dernais por exibir
um efevado teor de cao (L6 ,752) | ullla perda ao fogo
expressiva ( I,038 ) e um certo conteúdo de cao livre
(0,39å); os álcal-is sáo tanbén mais expressivos nessa
pozolana (equivalente alcalino : 2,l.62\ì
. o teor de quartzo das pozolanas, avaliado pelos
resultados de sílica livre, é bastante variável e decresce
na seguinte ordem: POZ B (51 ,242) > POz À (L7 t66Z ) > POZ C
(L,84å); por ser uma fase pozolanicamente inerte e de
elevada dureza, o quartzo, quando em teores elevados' atua
negativarnente sobre a qualidade e reatividade das
pozolanas;
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. distintamente dos clfnqueres, a parcelâ de áIcalis das
pozolanas de argilas que efetivamente entra em solução é
pequena: 0,6Z a 5Z do total de Na2o e 0 a 2f6A do total de
Kzo¡

. no que diz respeito às especificações qulmicas da NBR
L2653, verifica-se que apenas a POZ À não as obedece
integralrnentei a somatória dos óxidos de silfcio, alumÍnio
e ferro e o valor de perda ao fogo dessa pozofana são
próximos aos l-imites da norma, sendo o equivalente alcal-ino
superior ao valor esPecificado.
objetivando um melhor conhecimento das transformações
mineralógicas induzidas pelo processo de calcinaçäo e da
rnineralogia original das argiJ-as (antes da queima), forarn
realizados ensaios de caracterização nineralógica também com os
rnateriais de partida (rrin naturat') .
As anáIises efetuadas revelan que as argilas B e c são
constitufdas preferencial-mente de argilominerais caulinfticos,
ocorrendo, en menor proporção, quartzo' ¡nica (sericita),
he¡natita e cl-orita ( figuras 22 e 24).
À caulinita da anostra B exibe una pior cristalinidade
(maior desordem segundo o êixo b), conforme atesta a assimetria
do pico determinado entre 2e = 20 e 22". Às caulinitas melhor
cristalizadas, como a amostra C, apresentam no mesno intervalo
angular três picos ben defínidos.
o processo de queirna (temperaturas da ordem de 8oO'C),
registra-se a transformação da caulinita em metacauLinita, esta
úttina de elevado grau de desordem cristalina, amorfa aos raios
X e que ocorre como pseudomorfo da caulinita ( fignrras 23 e 25).
o rhalo de amorfizaçãon observado entre 15 e 30" (ver pozolana
C) é caracterlstico dessa fase. Em condições mais enérgicas de
queima ( ternperaturas > 1ooo"c) ten-se a transforrnação da
Com
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metacaulinita previarnente fornada en nulita e cristobalita. o
quartzo, a rnica, a hematita e a clorita não ¡nostram alterações
significativas e se mantérn no produto calcinado'
À argila À revela uma rnineralogia pouco mais complexa'
sendo constitufda de uma mistura de argilorninerais (esmectita e
caulinita), quartzo, carbonatos (calcita e dolonita), feldspato
(rnicroclfnio) | além de pequenas proporções de gipsita e hernatita
( fignrra 20 ) .
Para a precisa identificação dos argilominerais realizaramse ensaios de expansibilidade com etileno glicol e aquecirnento
controlado a 600"c durante t hora (lâ¡ninas orientadas). Exposta
ao etileno gIicol, a esmectita nostra urn deslocamento do seu
pico de t4Â para 17Â, não se observando qualquer alteração no
pico principal da caulinita (7Â). co¡r¡ o aquecinento a 6oo"c,
desaparecem os picos relativos à caulinita, enquanto o pico
principal rel-ativo à esrnectita desloca-se para próximo de 10Å-
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dos picos de difração
dessas duas fases, deter¡ninou-se en 6722332 a proporção
esmectita: caul inita nessa amostra ( sequndo FoRl'fOSO ' 198o)'
com base na intensidade relativa

Durante a atívação térmica registrararn-se significativas
alterações na constituição da argila À. Àlém da desestruturaçâo
parcial (esmectita) ou total (caulinita) dos argilominerais,
tem-se a transformação da gipsita em anidrita e, ainda, algumas
reações envolvendo os carbonatos ( f i$rra 2t-).
o decréscimo de intensidade das raias de difração relativas
à dolomita e, en menor proporção, à calcita, permite inferir que
a temperatura de queíma da argila (ao redor de 800"c) é
suficiente para pronover a descarbonataçåo parcial dessas fâses.
Ainda que em baixos teores, a ocorrência de periclásio no
produto caLcinado também reforça essa hipótese.
Entretanto, o cao livre supostamente gerado nessas reaçöes
de descarbonatação não pode ser detectado cono fase isolada no
difratograna de raios x (pico principal em 2o = 37 '4" l ' Ern vista
de sua comprovad.a reatividade, aventou-se inicial-mente a
possibilidade do mes¡no ter rapidamente se convertido em
portlandita (ca(oH)2). E¡nbora o difratograma revele um pico
pouco intenso a 4,90Å (caracterlstico dessa fase), os ensaios
por ÀTD-TG, mais adequados para a sua diagnose, não confirmaram
a ocorrência. Face ao exposto' deduz-se que o cao gerado através
da descarbonatação parcial dos carbonatos (en particular da
dolomita) combinou-se com o sio2 e o ÀI2o3 dos argilorninerais
estruturalmente desarranjados (reativos), levando à formação de
silicatos e alu¡ninatos cálcicos ( proto-belita e rrC12A7rr) '
As reações apresentadas a seguir, ainda que genéricas,
procuram il-ustrar essas transforrnações . Para melhor compreensão,
mostra-se tambén o quimismo aproximado das fases envolvidas'

103

Transformações mineralógicas decorrentes do processo de

calcinação a cerca de 8oo"c (genéricas):
POZOT,ANÀ rrÀir

. Esmectita --> esmectita parcialmente coÌapsada
anidri ta
. cipsita
(intensa)
MgO + cao + cOZ
. Dolomita
(periclásio)
(nenos intensa )
+ Cor
Cao
. cal-cita
. Cao + SiO2 ( reativo )
. CaO + ÀI203 ( reativo )
POZOL¡'IIAS

Caulinita

rBtr e ÍCn

--> ¡netacaulinita [--> nulita

+ cristobalita]

- çuinismo aproxirnado das fases identificadas:
. Quartzo
- sio2
. Àrgi lominerais
- Ar4 [ si4o1e J (on)s
- Caulinita
- Esmectita
- ( |ca,Na) ¡'L'
, M9, Fe ) 4 [ ( Si ÀI ) Bozo ] ( oH ) 4 . nH2o
'
"(Al
(Mg,À1
Clorita
,Fe)lz[(Si,Àl)Bo2O](OH)16
-ftMetacaul
initatr
- ÄI2o3.2síoz
Calcita
- CaCO3
Dolomita
- CaÌîg(co3)2
Microclfnio
- K[Älsi3oB ]
Sericita
- K2AI4 [ Si6ÀI2o2o ] (oH)¿
Hemat ita
- Fe2O3
G ibs ita
- À12o3.3H2o
CaSO4.2H2O
cips ita
CaSO4
Ànidr i ta
Cristoba I ita
- sio^
Mul ita
- 3Lrio3.2sío2
Per ic I ás io
- Mgo
Proto-belita-2Cao.SiO2-"C2Stt-12cao.7AI2o3 - "C:-2A7"
Atuminato cálcico Na fignrra 26 são reProduzidas as curvas ter¡nodi ferenciai s
dos vários rnateriais
(ATD) e termogravimétricas (ATG)

investigados. com base nas
reaçôes descritas na tabela 7.

mesmas

foram caracterizadas

as

I.-

llcl-ta :!

e
termodi ferenciais
curvas
262
Fig'ura
teimogravimétricas das pozolanas e respectivos
rnateriais de partida (não calcinados).

Tabela 7z Descrição e interpretaçäo das reações
caracterizadas nas análises terrnodiferenc i ais .
TEITPERÀTURÀ

À¡tosTRÀ

Do Prco ( oc)
60

I25
500
Na

tura I

515
145
900
40

515

calcinãda

't

(pozolana

20

890
50

NÀTUREZÀ DÀ
REÀçÃo

Ðndotérmica perda de águâ livre

510

515
970

B

45

490

Calcinêda

(pozolanà

l

575
950
45

e adsorvida (esmeclita)

de mulita e/ou espiné1io

Endotérmica Perda de água livre

TraDsformãção do quartzo û em quartzo ß
Endotérnica Decomposição dos cârbonatos (calcita e dolonita)
Exotérmica Recristatização do ¡naterial. com Provável nucleação

de mulita e/ou espinélio

Endotérnica Perda de àgua livre
Lérmica ProváveI desidratação da gibsitâ

(Mzo¡,3H¿o)

Desidroxilåção da caulinita, con formação de ñ€,tactuü¡iia
Endotérmica Transfornação do quarlzo c em quartzo I
Exotérmica NucÌeação de Ìnulita a partir da ¡r'e,ta.atuthLí1^ Preei
Endo térmic

a

Endotérmica Perda de água Iivre
Endorérmica peqùena desidroxilação de caulinita (residual)
EndoLérmica Transformação do quartzo d en quartzo B
Exotérmica Nucleação de mulita a partir èa ùQlÃrtltlbtifÃ' geràda

pela calcinação da atnostra

Endotérnica Perda de água lrwre
Endocérmica Desidroxilação da cãulinita,

Nàturàl

com formação de

lll?-ta-

cÃrLli^i-tL
990

c

l

995

previa

Exotér¡nicà

Nucleação de mulild a partir

ða ne14""" LG L+"

Exotérmica

Perda de água livre
Nucleação de mulita a partir
pela ca lc inação dâ amoscra

da neSÃctlJlj-ai'tÃ qetaàa

40

Càlcinada

(pozo la na

RPRETÀçÃO

Endotérmicã Desidratação da gipsila (CaSoq.2H 20)
Endotérmica Desidroxilação dos argilominerÀis (esmectita e caulinita) , com colapso parciaì de suas estruturês
do quàrtzo c en quarlzo ß
Transformação
Endotérrnica
Endotérnica DeconposiÇão dos carbonâtos {calcita e doloÍìita)
Exotérmrca Recristalização do naterial" com provãveI nucleação

Endo

Natural

I NTB
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Àtravés d.as curvas terrnogravimétr icas foram calculadas as
perdas de massa apresentadas na tabela 8. Na mesma tabela sâo
mostrados entre parênteses os teores calculados de caulinita,
carbonatos, gipsita e gibsita. Adrnitiu-se, para efeito de
cálcuJ-o, as cornposições teóricas reproduzidas a seguir:

CONSTTTUTçÃO
COr'fPOSrçÃO
Elrl óxroos
r,IrNER.Ar,óGrCA QUfi,frCÀ
A12Si2O5(oH)4 46,5625í02/39,5o?ÄI2O3/r3,942H2O
Caulinita
56,O3zCaO/43,972Co2
caeo3
calcita
30,4rïcao/2L,86L1490/47,732co2
caMg(co1)>
Dolonita
46 ,5rzso3/ 32 ,56zcao/ 20 ,93z}l2o
caso
.
2ll2õ
cipsita
a
65,38åÀf2o3
Al2oj,3Hto
cibsita
/34,622H2o

FASE

Tabela 8: valores de perdas de nìassa revelados pelas
anáIises termogravimétricas e respectivos teores das
fases envolvidas (entre parênteses ) .

PERDÀ DE

Decoñpos

t{ÀssÀ DEvrD^

ição dos carbona
t

À

cos

12A-1454 C\

(¿¿é 1000 oc)
(¡)AsUpcrPÓsrc;odasP€rd¿sdetrâss¿d€caúIlnftaêdáesmeculc¿'ol1åd¡iconstlcu!ç;ovã¡1áv.!d¿sLáú1ttúã,tor.n¡maav¿rracãoq.'"ntltott'npo'^TD-TGpoucÔs18ntf1cáÈlvaiovalof¿prcs€ntâ¿oroiÓbÈ1doÌevdndÔ.scchconstde'
p;r¿ dliraroúê!rra d; rãros x l¿12 eècß¿ctLt'/riz cåurlnlra) o ùna p¿rdâ ¿e sassá
p'.på.i:ì;";rñadã
ììl:"
"
t? 0ûr6 a a;nccclra n¿ fdlxa do 5oooc (ísua conbtn¿dð)'
"p..*in"ij".".r"
(ir) o reor de carbóû,ros (of cárcuLado ns Íofiô ¿è tQt^ LqÚ¿vdl¿hlQ dê catclLâ'

de

ro7

com base nos estudos difratométricos de raios x e nas
análises terrnodi ferenc iai s e termogravimétricas pode-se
estabelecer a constituição rnineralógica dos vários materiais
investigados (tabela 9). É oportuno registrar que as amostras

naturatr sào a¡nostras nédias e por essa razão não
corresponde¡n exatarnente aos materiais de partida das pozolanas
consid.eradasi tal fato, aliado ao efeito da calcinação,
justificarn as diferenças de composição observadas.
ff

in

Ressalta-se, adicionalmente, que os teores apresentados sào
das anáIises
valores aproxirnados, obtidos a partir
termogravimétricas (rninerais hidratados, carbonatos), de
anáIises de dissolução seletiva (quartzo, carbonatos) e através
de estimativas feitas corn base no quirnismo mostrado na tabela 6
e na constituiçåo elementar teórica de algunas fases (sericita,
microclfnio, proto-belita, I'C12À7rr).

Tabela g. constituição mineralógica das argilas
natura e das respectivas pozolanas.

À-t10sTRÀ

FÀSE

A).gi ìomi

(S)

ne

coNsTITUIçÃO MINERÀIÓGICÀ (8)
FÀsDs SECTINDfuìIÀS
PRrNCIPÀL (ÀIS)

ra i

672 esmectlta,

(

s
llZ caullntta)

lìot

208
Ouârtzo
I5t
Calcita
159
Dolomlta
L5g
t¡eldspato (microclínio)
Argilominerais desàrranjados 35s .
(üe cacaL,Iinl ta + esnecÈlrâ pârc1ål
.
meLì ce colapsada)
20t .
Ouarczo
.
Lot

NaturaL

CaIcìnada
pozolana )

(

Calcita

Natu ra l

Feldspato (microclinio)

15c

OuaLtzo
cau Iin i ta maI cristaliza¿la

55t

(

de so

rdem

408

psita

2-:t

Hematita

2-lt

Gi

proto-be I i cä
Aluminato cáIcico

DolomiLa
Periclàsio
Àn i.l rita
. Heñatita
. CaO livre

Clorita
Gibsira

. clorita
(

pozo lan

a)

508

Quartzo
Metacaulinita

Caulinrta

Nat\¡ral

bem

40C

cr.istalizada

908

. Mutira
- cristobali ta
. Hematita
. cau I ini ta
Mica
(sericlta)
Ouartzo
- Mica

c

lta)
. Ouartzo
- caulinita
. I{ematita
(

calcinada
(

pozo lana

l

I

sr

I

t*
l,o*
3g
I

:,-r*l,Oa
l|

2-3C

I

,-a* |
< 1ß
2-3C

I
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I

I

5g
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B
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Metacaìllinita
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B

serlc

1-l:l
r-Jt
2-38
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I
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I-281

8-I0t

I

1-2t

I

Ilot

8-lotl
|

1-2t I 15t
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Em vista da constituição atÍpica da pozolana À (pozolana
cáIcica) e objetivando-se comprovar a real formação de compostos

hidraul"icamente ativos (proto-belita, ttC12L7tt), realizaram-se
ensaios cornplementares por via qufmica e por microscopia óptica
de luz refletida e por nicroscopia eletrônica de varredura (com
EDS).

os ensaios quínicos forarn progra¡nados tendo-se en mente o
fato de que tanto a proto-belita quanto o rrC12À7rt são fases
solúveis frente ao Hcl dilufdo. Dessa forna' se efetivamente
ocorreu a geração dessas fases o valor de dissolução da pozolana
deveria ser bastante superior ao teor residual de carbonatos,
acrescido do teor de periclásio, anidrita e cao livre ( fases
essas ta¡nbém solúveis em Hcl). Por outro lado, as análises
quÍrnicas do resÍduo e da solução obtidas após o ataque qufmico
revelariam os eÌenentos e a proporção solubil-izada de cada um.
os resultados obtidos são apresentados na tabeLa 10.
Tabela 10: Resultados quimicos obtidos para a pozolana
À antes e após a dissolução com Hcl dil-ufdo.
COM IIC¿ DILUÍDO*
rçÃ( APÓS ATAQUE
Total
soluçao
ANÀIISÀDOS ORIGINA.T.*' Resrcluo
ELEMENTOS

lo¡.1Pos

tl

sio2

41 ,99

AL

2O3

t4,38

Fe 203

4,34

cao

r6,15

Mgo

3,49

Proporção
em massa

(*)

t

43

,66
9.93
2,13
0,89
0,16
659

(21

tI +

2)

PORCENTÀGEM

SOLUBILI ZÀDÀ
(21 /(r + 2l

4,15
1,58
15,62
2,86

48,84
14,08
4,37
16,51
1.62

10,6
29,5

l5c

1008

359

5,1.8

0 ataque foi realizado com uma solução d Íluída de llc¿
a agitação rnaglìética durante 30 mlnutos; A re t.a ç ão
Íoi ðe 2ElAOOnt de s.lrrção.
(**) A composí.ção ori.ginal refere-se
analisada
Ts"beln 6, pg. 96 ).

36 ,1

94,6
79,0

110

À anáIj-se da tabela l-o possibilita concluir que a parcela
solubilizável da amostra (353) é rnuito superior ao que seria
esperado se se considerasse apenas a dissolução dos carbonatos,
do periclásio, da anidrita e do cao livre. Mesmo que se
adrnitisse uma certa solubilização dos argilominerais ativados
termicamente, este total não deveria ultrapassar 20-252 da
amostra. Da nesma forma, a presença significativa de silfcio,
alumÍnio e ferro, alén do cálcio e magnésio, comprovan que as
dernais fases solubilizadas constituem-se de silicatos,
aluminatos e/ou alumino-s i I icatos con maior ou menor
participação de ferro. considerando-se a faixa de temperatura de
queina da pozolana (ao redor de 8OO'C). uma belita malcristalizada (proto-belita) e um aluminato cálcico irnpuro (tipo
ttC12À2" ) serian as fases rnais prováveis (ver fiqnrra 3, pg. L6),
Para a visualizaçäo dessas fases realizaram-se ensalos
adicionais ao microscópio óptico de Iuz refletida. Às seçòes
polidas enpregadas neste caso foram preparadas a partir de
nódulos inteiros da pozolana (naterial nåo moído). Àpesar dos
esforços, não foi possível reconhecer a belita e oo rrC12À7rr ao
microscópio óptico

.

Durante essas investigações pode-se notar tão somente uma
certa decomposição dos cristais de carbonato, evidenciada pela
rrdifusãorr de luz na superfície dos mes¡nos e pelo rrdescola¡nentorl
de suas bordas (foto 1,2). Entretanto, esses ensaias foram de
grande valia para revelar a ocorrência de carapaças carbonáticas

(bioclastos) de rnicroorganismos na massa de argila (fotos 11
13 ) .

e
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Foto 11: Àspecto geral do nódulo de pozolana observado
Notar os grãos
ao microscópio óptico de Ittz refletida.
de
(QZ
carbonáticas
carapaças
quartzo
de
angulosos
),
de
(N),
cristais
romboédricos
microorganismos
rrmassarr
(l{)
(C)
de
argi
la
e
a
carbonato

romboédricos e
Foto L2z Detalhe dos cristais
parcialmente decompostos de carbonato (C). observar a
grande dispersão de luz na superfície desses cristais.
QZ : quartzo; l,Í - rrmassarr de argila.

t12
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t
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Foto 13 : Detalhe de uma carapaça de m i-croorganlsmo
(N), destacando-se a sua estrutura compartimentada e
C
(F) em seu interjor.
alqumas inclusoes ferrÍferas
carbonatos; QZ quartzo; l¡f - argi la.
vista da baixa resoluçao do microscópio optico, decidiuse pela realização de ensaios complementares ao microscópio
eletrônico de varredura, equipado com espectrómetro de energia
clispersiva ( EDS ) para a anál j se quÍmica cla mi cr:orregiào
Em

observada.

a descarbonataçào parciaì- da
Ào microscópio eletrônico,
dâ do l-omita tornam'-st: bastante
calci ta e, em parti cular,
evidentes (fotos 14 a 16). Com a perda do CO2, a textura
assume um aspec:to poroso
desses cristais
superficj al
justificando a dispersào de luz notada ao microscópio optico.
/

oncle o processo de descarbonartaç:ao e ma
Nos cristais
de dolomita - foto 16
pronunciado, geralmente cristais
rrborda
de reação" ( < I p¿m ) , a qual
ol¡serva-se uma incipiente
a extensão e a morfologia original do
possibilita
reconstituir
Internamente a essa borda, reconhece-se um material
cristal.
poroso e de aspecto microgranular, 9u€ constituj- o produto de
descarbonatação. Llm vaz j.o é f reqùentemente notado entre esse
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produto e a borda externa, correspondendo à fraçào volunétri.ca
do co2 I iberado.
Na medida em que nào se pode visuaÌizar com nitidez os
supostos produtos de reação gerados a partir da decomposiçào
parcial dos carbonatos, procedeu-se, com o auxílio do EDS, a uma
sondagem quÍrnica do material poroso interno, da incipiente borda
de reação e da massa argiJ-osa ci.rcundante (pontos 1a 4 da foto
16). os espectros obtidos nessa sondagem são mostrados na figura
27, vaLe comentar que o ouro identificado em todos os espectros
decorre do processo de rnetalização da amostra.

Foto 14: Àspecto de detalhe de um cristal de doÌomita
(Do) observado ao rnicroscópio eletrônico de varredura
(elétrons secundários). Notar o hábito rornboédrico, a
rugosa decorrente do processo de
superfÍcie
descarbonatação e a nassa de argila circundante (tl) . A
escala corresponde a l0 ¡Jn .

714

Foto 15: Visáo tridimensional de outro cristaÌ
(DO) parcialmente decornposto. Imagen
dolomita
elétrons secundários. A escala equivale a Lopm.

de
de

Foto 16: Detalhe de uma dolornita bastante decomposta
(DO), notando-se un produto interno poroso (1), uma
incipiente rrborda de reaçãorr (2) e a massa de argila
(M) circundante (3 e 4). A escal-a correspoFde a I frm.
os espectros de EDS obtidos para cada ponto são
mostrados na figura 27.

vFa , 2ø48

vFE . Zra4g 1ø.?4ø
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Figura 27'- Espectros de EDS obtidos para os quatro
pontos rnostrados na foto 16. o ouro decorre do
processo de metal i zação .
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Fundanentando-se nos espectros obtidos pode-se estabelecer
as seguintes considerações:

. o produto poroso caracterizado internamente ( ponto
compõe-se quimicamente de cáIcio e' em menor proporção'
alumfnio e ferro; constitui o local
magnésio, silÍcio,
forrnação preferencial de cao livre e periclásio (MSo) t

1)
de
de

. na medida em que a sonda é deslocada em direção à massa
de argila, constata-se uma gradativa diminuição dos teores
de cálcio e rnagnésio e um incre¡nento nas proporções de
e alumínio; o teor de ferro é praticanente
silfcio
constante e o potássio e o titânio tendem a ser pouco rnais
expressivos na argila i
. ainda que se considerern as interferências causadas pela
eventual superposição dos rrvolumes de radiaçãorr gerados
pela sonda eletrônica (resolução espacial da ordem de
l-00Ä), os espectros obtidos sugerem forternente que '
simultaneanente à liberação do Co2t houve uma certa
rnigração do cálcio para a massa argilosa circundante;
. a ocorrência ainda que pouco expressiva de siIÍcio e
alumfnio no produto interno poroso perrnite caracterizar a
forrnaçåo de silicatos e aluminatos cáIcicos juntamente com
o cao l-ivre e o perictásioi acredita-se, entretanto, que a
formação dessas fases ocorra preferencialmente na borda de
reação ( ponto 2). onde o cáIcio é ainda expressi-vo e os
teores de sillcio e alumlnio maiores.
a caracterização das pozolanas apresenta-se
na tabela 11 , os resul-tados de área especlfica' massa especffica
e reslduo na malha de 45 ,rm.
compl-ementando

LL7

Tabela 11-: caracterfsticas

ffsicas

das

pozolanas

selecionadas.

POZOLANA

ENSAIO

Massa especifica
Á.rea e specíf ica

(l'19. m -3¡
(m2 . kg

-l)

18l,o"Lne,l

:es
P

íduo na peneira

ønui,tod,on

aenct

ogu

,t Arl

45pm
d,Lnâníco ) (zl

65

A anáIise da tabela 11" possibilita

,68

996

1085

12,

2

,tcn

1180

18,1

3

0,3

concluir que:

. as três pozolanas selecionadas mostram valores de massa
especÍfica algo diferenciados os quais, en úItima anáIise,
refletem as variações de composição das nesmasi a pozolana
B, mais quartzosa. exibe o mais alto valor de massa
especÍfica (2,68 Mg.n-3), enquanto a pozolana C, mais rica
em argiloninerais, caracteriza-se pelo nenor val-or (2,56
t'tg.m-3);

. os valores de área especÍfica e resíduo na peneira de
abertura de 45 ,¿m evidenciam, por outro lado, que a
pozolana c é a rnais fina dentre as consideradas i as
pozolanas A e B mostram finuras comparáveis, sendo a
pozolana B ainda um pouco mais grossa;

. por se tratar de uma fase de elevada dureza, o quartzo
atua negativarnente sobre a noabil-idade da pozolana
exÍgindo, para iguais nfveis de finura, un maior consumo de
energia; e
. ainda no que se refere à finura, vale registrar que todas
as pozolanas selecionadas atendem à NBR L2653/92 | a qual
estipula un li¡nite ¡náximo de 342 de reslduo na nalha de
4 5¡rm .
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DETERIITINAÇÃO DÀ

ÀTIVIDÀDE POZOTÂNICA

9.1 Àsþectos conceituais e ÄnáIise das Metodol-ogias
DisponÍveis

O terno "pozolana'; tem sido utilizado atualmente para
designar rnateriais de origens e características rnineralógicas
diversas, os quais entretanto atendem a dois requisitos básicos:
. reagem con o hidroxido de câ7cio en condições normais
tenperatura e pressá.o i e

de

desenvolvem' a partir dessa reação, produtos
propriedades cimenticias e insoTúveis em água.
.

É interessante notar que a intensidade e a velocidade da
reação com o hidróxido de cáIcio e também o desenvolvimento dos
novos produtos cimentlcios são caracterlsticas particulares de
cada pozolana. Em últina anáIise, essas caracterfsticas sào
condicionadas pela constituição nineralógicaf peto tipo e teor
das fases potencialmente reativas e peta finura do material'
À diversidade de comportamento e a necessidade de
qualifícar os vários materiais justificaram a busca por una
medida que evj.denciasse com fidelidade a reatividade e a
eficácia de cada pozolana. lntroduziu-se, dessa forna , o
conceito de ttatividade pozolânicarr. os rnateriais com ¡nelhores
atividades pozolânicas serian, nesse sentido, aqueles mais
reativos e mais adequados ao uso com o ci¡nento portfand'
Embora de concepção simples, a determinação e a valídade

dos lndices de atividade pozolânica ainda constituem motivos

de

controvérs i a .

No tocante à forrna de determinação, e com base na própria
definição desses materiais, poder-se-ia discrirninar as pozolânas
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pelo total de hidróxido que cada una conseque combinar ou pela
naior ou menor resistência rnecânica de corpos-de-prova de
pozolana e cal (ou cirnento). Esta úItima forma tem sido
preferfvel , visto QUer considerada de maneira isolada, a
capacidade de reação e fixação do hidróxido não constitui
garantia de forrnação de produtos de propriedades cimentfcias. e
rnanifestação da resistência mecânica, por outro 1ado, relacionase diretamente com a quantidade, tipo e microtextura desses
produtos de reação.

À determinação da atividade pozolânica através de ensaios
necânicos pode, entretanto, diferir grandemente na medida em gue
se enpregan misturas co¡n cal hidratada ou cimento portland.
À opção pelo cirnento portland te¡n o nérito de simular una
situação mais reaLista, enbora cimentos de procedências variadas
tendam a apresentar comportamentos tambérn diferenciados, o que
contribui para limitar a aplicabilidade dos dados obtidos. Não
obstante, esta metodologia ten sido de grande utilidade nas
otinizações envolvendo um cimento especffico.
a norma brasileira NBR 5752/77
rrPozolanas: Deterninação do fndice de Àtividade Pozolânica corn
cimento Portland prescreve una metodologia de ensaio onde a
atividade pozofânica é avaliada en função do desempenho mecânico
de duas argamassas, preparadas com rrtraço" ( proporcionamento ) e
consistência padronizados. A primeira argamassa' admitida como
apenas cimento, enquanto na segunda
referência, utiliza
argamassa parte do volune do ci¡nento (35t) é substitufdo pela
pozolana que se pretende analisar.
Nesse sentido,

o fndice de atividade pozolânica com cimento portl-and é
definido co¡no sendo a relação entre a resistência à compressåo
aos 28 dias dos corpos de prova noldados com pozolana e cimento
portland e a resistência, também aos 28 dias, dos corpos-deprova mofdados unicamente com cimento portland. Esse fndice,

L20

nornaLmente expresso
superiores a 758 para

em
AS

porcentagem, assume val-ores em geral
pozolanas de boas caracterfsticas .

influência das caracterfsticas
Devido à significativa
ffsicas e mineralógicas do cimento sobre esses resultados,
torna-se diffcil- har¡nonizar os dados obtidos co¡n cimentos de
procedências diversas.
com o objetivo de eliminar as variações decorrentes dos
desempenhos diferenciados dos cinentos, muitos autores têm
optado por investigar a qualidade dos materiais pozolânicos em
misturas com caI hidratada. À unifornidade e a pureza deste
rll-ti¡no ¡naterial são nais facilnente controladas e os resultados
obtidos, por sua vez, não tên uma significação tão restrita
quanto aqueles conseguidos com um cimento especlfico. Não se
pode negar, todavia, que o sistema pozolana-cal está longe de

reproduzir a conplexidade das pastas de cinento portlandf
devendo seus resultados tanbém serem aceitos com precaução.
os ensaios envolvendo a ¡nediçào da resistência mecânica de
misturas pozolana/caI poden ser executados em arganassâs
(pozolana + ca(oH), + areía + água) ou em pastas (pozolana +
Ca(OH)2 + água). Ä opção pelas argamassas representa uma
tentativa de ensaiar o material sob condiçöes rnais próximas
daquelas empregadas correntenente. Entretanto, a interação entre
as curvas granulornétricas da areia e da pozolana pode nascarar
Iigeirarnente as nedições e contribuir para a obtençåo de
resultados algo diferenciados.
À norma 575L/77 - rrcimentos: üétodo de Determinaçäo de
Àtividade Pozolânica em Pozolanasrr - sugere I neste particular, a
execução de ensaios en argamassas, elaboradas com a seguinte
proporção en massa:

L2t

CONSTITUINTES

Hidróxido de cáIcio

(p,a., ¡náx.5å >
Àreia Normal
Pozol-ana

(seca

onde :

110 " C,

44¡r¡n)

PROPORçÃO EM MASSA

-x
- 9.x

máx. 122 > 44pm, pen. rlnido) .. -

2.

¡. ¿Poz7¿hidrox '

: massa de hìdróxido de cálcio (em gramas);
= nassa especiÍica da pozofanai e
¿nrdrox : ¡nâssa especifica do hidróxido de cál-cio.

x
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A forrnulação acima pode ser reescrita admitindo-se que o
volune de pozoLana deve corresponder a duas vezes o volume do
hidróxido empregado. À quantidade de água a ser adicionada, por
sua vez, é aquela necessária à obtenção de una rrconsistência
normaltr. En gerâI, curnpridos os procedimentos exigidos por essa
norma, as pozolanas consideradas de qualidade satisfatória
exibe¡n aos 7 dias resístência à compressão não inferior a
5,5MPa. Salienta-se, entretanto, que se trata de um nétodo
acelerado, no qual a mistura de pozolana e hidróxido de cálcio é
curada durante 6 dias consecutivos a tenperatura dê 55"c em
moldes l-acrados.
À1ém dos procedirnentos descritos anteriormente, deve-se
també¡n registrar o rrlùlétodo de Fratinitr. Distintamente dos
d.emais, trata-se de um método qufrnico, de aplicação restrita aos

cimentos portland pozolânicos (teor de pozolana entre L5Z e
50?). No Brasil, encontra-se nor¡nalizado pela NBR 5753/8o
intitulada I'I.létodo de Deterninação da Àtividade Pozolânica e¡n
Cimento Portland Pozolânico'r .
Este nétodo parte do princlpio de que na soluçâo que banha
intirna¡nente uma pasta de cirnento hidratado, praticamente só se
dissolvem a cal de hidról-ise e os hidróxidos alcalinos derivados
da hidratação das fases do cirnento. Na verdade' todos os demais
produtos de hidrataçâo do cimento portland exibem soi.ubilidades
desprezfveis em reJ-ação às dos hidróxidos de cáIcio e alcalinos.
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Àdmitindo-se que as reaçöes entre o cimento e uma certa
quantidade de água en excesso, desde que este excesso não supere
um certo lirnite, não se jarn nuito diferentes daquelas que ocorrem

durante a hidratação normal do cimento portland, pode-se,
tese, determinar o teor da cal de hidróIise numa pasta
cirnento, através da análise dessa solução aquosa.

e¡n

de

Enquanto as soluções que banham os cimentos portl-and comuns
(sen adição de pozolana) são supersaturadas en ca(oH)2, aquelas
obtidas co¡n cimentos portland pozolânicos exibem, em decorrência
da fixaçäo da cal pela pozolana, uma concentração de ca(oH)2

tipicamente inferior ao limite de saturaçäo. Dessa forma, a
concentraçåo do hidróxido de cálcio na fase aquosa em cÔntato
com o cimento hidratado pode ser admitida cono um indicador da
eficácia da pozolana, na proporção considerada.
Estudando o equilfbrio que se obtém entre o cirnento e a
fase aquosa intersticiaf, FRÀTINI (1-954) determinou a quantidade

de hidróxido de cáIcio necessária para saturar um meio de
aJ-calinidade essa ditada pela ação
alcalinidade definida,
conjunta dos óxidos de cáIcio e alcalinos (sódio e potássio).
com base nesses experimentos, pode-se determinar as isoterrnas de
sol-ubiLidade do hidróxido de cálcio.
À norma brasil"eira NBR 5753/80 adnite que operando-se con
2og de ci¡nento e 100¡nI de água, à temperatura de 40'c, atinqe-se
uma situaçäo de equilfbrio en 7 dias. Àpós esse período, os
apresentarn soluções
cimentos pozolânicos que ainda
supersaturadas em hidróxido de cálcio, ou exibem un teor
insuficiente de adição ou a pozol-ana é pouco reativa- Nestes
casos, é comum estender o ensaio até 14 dias, quando então todo
cimento pozolânico de atividade aceitáveL não rnais deverá exibir
urna solução supersaturada en hidróxido de cálcio.
Ressalta-se uma vez mais que o processo qulmico de fixação
da caÌ pel"a pozolana nåo assegura por si só um desempenho
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do cimento, o que torna os resultados
proporcionados pelo rratini também passfveis de crltica.
satisfatório

9

-2

A ÀtÍvidade Pozolânica corn CaI das Pozolanas
Selecionadas (Seg. NBR 575L/77 )

Para a determinaçåo da atividade pozolânica com cal , foraÍl
preparadas argamassas cujas conposições são ¡nostradas na tabela
L2.

das arganassas para
Constituição
pozolânica
com cal ( NBR
deterrninação da atividade
575r/77).

Tabela

]-2.

tfÀssÀ DOS MÀTERIÀIS (s)
Arela H i drox rdo Pozôlana Água(r)

Norma

"8,

nct

(I)

I de

cá

lc io

184

96

227 ,1
229 .7

96

2L9,4

247

864

96

864
864

190

REr,ÀçÃO
ÃGUÀ/
PO

ZOI,ÀNÀ

0.81
0,83
1,10

QuanEldade de ãgua necessáriâ Påra se obt-er uma arganassa
indite d¿ uu'í.¿Íõncj-c lgual a l6515run (NBR 7215).

com

os resultados obtidos revelarn que a pozolana c requer uma
maior quantidade de água para obtenção de uma argamassa de
consistência padronizada. Este fato decorre de sua área
especffica mais elevada e da rnaior proporção de argíIorninerais
em sua constituição. Às pozolanas À e B denandam, para igual
consistência, quantidades inferiores e aproxi¡nadamente iguais de
água de amassamento (reJ-ações água/pozolana de 0,81 e 0'83,
respectivarnente

)

.

À partir das argamassas rnostradas na tabela 12 moldaram-se
três corpos-de-prova cilfndricos (5 x 10 cn) de cada rnaterial ,

r24

os quais forarn submetidos a um processo de cura acelerada
tenperatura de 55"c. As resistências à compressão obtidas àos
dias de idade constam da tabela L3.

à
7

Tabela t-3: valores de atividade pozolânica com cal das
pozolanas (NBR 575L/.77 ) .
RESTSTÊNCrÀ
DENTIFICAçÃO

CP

-

Co

À COUpn¡ssÃo

(¡¡pa

)

cP1

cP2

cP3

Média

12

12,4
12,4
11,6

11,6
13 ,2
11,0

t2 ,9
11,1

,8

13 |

1

10,

B

rpo-de-Prova

Estranhamente, e apesar das expressivas diferenças
mineralógicas e de composição, os ensaios normalizados (NBR
575L/77) evidenciam valores de atividade pozolânica similares
para as amostras ern estudo. À resistência pouco inferíor da
pozolana c decorre aparentemente da maior quantidade de água de
amassamento necessária à obtençäo da consistência normal.
Ressalta-se, adicionalmente, que os valores de atividade
obtidos são muito superiores ao limite de 6,0 I'{Pa imposto pela
NBR 12653/92, o que permite considerar as pozolanas analisadas
como de boa qualidade.

9.3 ,fustif icativa e Principais caracterfsticas da Metodologia
Proposta

Embora largarnente difundidos e adnitidos cono uma das
formas rnais adequadas para análise e qualificação dos rnateriais
pozolânicos, os lndices de atividade pozolânica con cal, tal
como d.eterminados atualmente, possuem apenas um valor relativo.
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De fato, apesar de discriminarem os materiais pozolanicamente
mais reativos, rnuito pouco inforrnam sobre o comportamento da
pozol-ana quando adicionada ao cimento portland. Em alguns casos,
inclusive, as diferenças de atividade apontadas por esses
lndices não mostram correspondência com a evol-ução de
resistência mecânica dos cimentos industriais aditivados.
dessas
criteriosa
uma análise
Procedendo-se a
que os fndices de atividade
determinações, verifica-se
pozolânica estão atrelados a uma proporção pozolana/caI ou
pozoLana/ci¡nento fixa. Sabe-se, por outro lado, que as pozolanas
dif erern significativa¡nente na capacidade de fixação do hídróxido
de cálcio. À princfpio, portanto, cada pozo]"ana deve requerer
uma quantidade diferenciada de hidróxido para manifestar o
máxino de resistência rnecânica. Distanciando-se desse trótimorr,
os valores de resistência seräo menores, seja pela f al-ta ou pelo
excesso desse reagente, cuja parcela não combinada tarnbérn passa
a se comportar como inerte.

Àinda que na prática se opte por investigar as várias
pozolanas em uma situação de excesso de cal , garantindo-se que a
falta desse reagente não venha a constituir urn fator lirnitante
para a nanifestação da resistência, não se pode assegurar que a
quantidade de hidróxido combinado e a evoluçäo de resistência
mecânica caminhem de forma paralela nessas rnisturas. Nesse
sentido, nada inpede que uma pozolana especlfica, que combine
uma menor quantidade de hidróxido de cálcio, proporcione a
formação de produtos de maior capacidade cirnentfcia'
No caso das misturas envolvendo o cllnquer portland' devese considerar ainda que a disponibilidade de hidróxido de cáIcio
das pastas hidratadas é variável- e depende não somente da
constituição do clfnquer (maior ou nenor proporção de alita e
belita) e do seu grau de hidratação rnas, também, do próprio teor
de adição. Àssim, na medida en que se incorpora maior proporção
de pozol-ana em u¡n cimento, nenor será a quantidade de hidróxído
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disponfvel para reagir com a nesma (uma vez que o hidróxido
gerado a partir da hidratação dos cristais de alita e beLita).

é

Em vista do exposto, procurou-se desenvolver uma
rnetodologia alternativa na qual a seleção e qualificação das
várias pozolanas deixa¡n de estar fundamentadas na resistência à
compressão de corpos-de-prova noldados com u¡na única proporção
o
pozolana/cal. Na rnetodologia proposta, investiga-se
comportamento da pozolana em misturas contendo proporções
variadas e crescentes de hidróxido de cálcio. À rrcurva de
resistência" obtida neste caso possibiJ-ita urna nelhor definiçâo
da atividade pozolânica do material e, paralelamente, o
conhecimento da exata proporção de hidróxido de cáIcio que cada
pozolana consegue combinar após um determinado perfodo de reaçào
(náxino de resistência rnecânica). Da mesma forma, os diferentes
conteúdos de hidróxido simulam com maior propriedade a situação
encontrada nos cimentos industriais aditivados nos quais, e¡n
função do teor de adição, tem-se a geraçåo de conteúdos
distintos de portlandita (ca(oH)2) .
Por facilidade de execução, e para se evitar a
interferência causada pela ínteração com a curva granul-onétrica
da areia, decidíu-se elaborar os corpos-de-prova a partir de
pastas puras (pozoLana + cal p.a. + água). E¡nbora a consistência
das rnisturas possa rnudar tigeiramente 'a nedida em que se aLtera
a proporção pozolana/cal, optou-se por mantêr a relação
água,/sótido constante e próxima de 0,5' com essa quantidade de
água obtén-se, em geral, pastas com consistência adequada para
uma noLdagen manual

.

vistas a reduzir o consumo de material nesses ensaios,
utilizararn-se corpos-de-prova de dinensões reduzidas (cilindros
de 2 x 4 crn), sendo necessários apenas cerca de 5o0g de pozol-ana
e 25og de ca(oH)2 para a preparação de todas as ¡nisturas. Em
geral utitizam-se ao redor de 5 a 7 ¡uisturas com distintas
proporções de hidróxido e pozol-ana, sendo a resistência à
com

L27

compressão de cada mistura expressa pela nédia de 5 corpos-deprova .

Finalmente, objetivando-se ninimizar eventuais interferências decorrentes de uma cura acelerada decidiu-se, nesta
etapa da pesquisa, realizar a hidratação dos corpos rninicorposde-prova em câmara úmida e em condições arnbiente (tenperatura de
22 +/- 2"c).

9.3. L Resultados obtidos

Na fignrra 28 são apresentadas as curvas de resistência à
compressão dos minicorpos-de-prova de rnisturas de pozolana e cal
hidratadas durante 28 dias. À idade de 28 dias foi escolhida em
concordância con os ensaios normalizados d.e cimento e, também,
por se acreditar que após esse perfodo já se teria u¡na situação
mais próxima do equilfbrio. VaIe comentar que en decorrência de

sua finura mais elevada, a pozolana c requereu una maior
quantidade de água para obtenção de uma pasta de igual
consistência.
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Figrura 28:. Valores de resistência à cornpressão de
tninicorpos-de-prova (2 x 4 cn) de misturas
pozolana/cal hidratadas durante 28 dias. À/s = relação
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Distintanente dos Índices de atividade pozolânica com cal
anteriormente obtidos (tabela 13), as curvas de resistência
mostradas na figura 2a possibilitam uma pronta diferenciação das
três pozolanas selecionadas. Conforme previsto anteriormente, os
valores de resistência à cornpressão dessas misturas são variados
e grandemente dependentes da proporção pozolana,/hidróxido
adotada

.

Ädnite-se, nesse sentido, que os valores rnais expressivos
de resistência mecânica representern situações particulares, nas
quais o hidróxido adicionado reagiu integraLnente com a
pozolana, gerando un máximo de produtos de hidratação de
propriedades cimentfcias. À esquerda desse rótimo de
resistênciarr tem-se una deficiência de hidróxido de cáfcio
(excesso de pozolana) e à direita u¡n excesso desse reagente. Em
ambas as situações, a quantidade de fases neofor¡nadas de poder
aglonerante é menor, refletindo-se diretamente na queda dos
val-ores de resistência à compressão dos corpos-de-prova. Embora
desfocadas entre si, as curvas obtidas ¡nostram um traçado
similar, sendo as porções anteriores aos máxi¡nos de resistência
(menores teores de hidróxido) de inclinações tipícanente nais
acentuadas que as porções posteriores.
Fundanentando-se na disposição dos ¡náximos de resistência

pode-se calcular a quantidade de hidróxido de cáIcio que cada
una das pozolanas consegue fixar após 2a dias de hidratação
( tabela 14).
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TabêIa 14: Quantidade de hidróxido de cál-cio cornbinado
por cada pozoLana após 28 dias de hidratação.
u!

POZOI^ÀNA

POlfTO DE ¡T.ÁXIMÀ RNSISTÊNCIÀ

COI.{B

Lq

\vu,

2

INÀDO (EI.T REI,AçÃO

À

10t hid /9 08
2ot híd/80c
338 hid/67t

poz
poz
poz

11*

25r
508

conclui-se, dessa forma, que a pozoJ.ana c é aquela que
exibe a maior capacidade de fixação de hidróxido de cáIcio,
co¡nbinando após 2a dias o equival.ente a 50? de sua nassa
inicial. En ordem decrescente aparece a pozolana B, con um valor
de 252 e, finalmente, a pozolana A que fixa tão sonente o
equivalente a 11-å. Àparentemente, a menor capacidade de fixação
de hidróxido da pozolana À decorre de sua constituição mais
cálcica. No caso da pozolana B, o seu elevado teor de quartzo
constituem os principais
( aproximadarnente 5oå) e nenor finura
fatores li¡nitantes.
É interessante notar que a resistência máxima exibida por
cada pozolana não se relaciona unicarnente com a quantidade de
hídróxido combinado. verifica-se' nesse sentido' que apesar da
pozolana À fixar o menor conteúdo de ca(oH) 2 (L]-Z de sua massa
inicial), a sua resistência máxima é signi f ícatj-vanente superior
àquela revelada pela pozolana B. conclui-se, face a esses dados,
que a quantidade, microtextura e os tipos de hidratados gerados
em cada caso ta¡nbém exercem influência marcante sobre os valores
de resistência à compressão .
Ainda tendo-se por base as curvas de resistência obtidas,
demonstra-se con facilidade os desvios de interpretação que
poderiam ocorrer caso se aval-iasse a reatividade das três
pozolanas a partir da resistência de uma única proporção

131

pozolana/caL. Se fossem empregadas baixas proporções de
hidróxido de cáIcio (valores inferiores a l-5?), chegar-se-ia a
conclusão de que a reatÍvidade da pozoLana A é bastante superior
à reatividade das dernais. Co¡n teores de aproximadamente 2oZ de
hidróxido, as três pozoLanas seriarn consideradas de reatividades
sinilares e, no caso de se utiLizar proporçöes superiores a 3o8,
dir-se-ia que a pozol..tu c é superior às pozolanas A e B.
Levando-se en consideração as quantidades de pozolana

e

necessárias à preparação das argamassas para
deterninação da atividade pozolânica com ca1 (NBR 575L\ - tabela
t-2 e corrigindo-se esses valores pelo grau de carbonatação do
hidróxido empregado (2oZ em média, segundo anáIises
termodi ferenciais e termogravimétricas ) calcula-se que nesse
ensaio normal-izado a proporçäo em nassa da pozolana e hidróxido
corresponda a aproxirnadamente 752 de pozolana e 252 de hidróxido
de cáIcio. Explica-se, dessa forma, os fndices simil"ares de
atividade pozolânica revelados por essa metodologia para as três

hidróxido

pozolanas ensaiadas.

objetivando-se aval-iar a coerência dos resultados
proporcionados pela nova netodologia ( rninicorpos-de-prova ) e ao
¡nesmo te¡frpo investigar a rnaneira pela qual as curvas de
resistência evoluem ao l-ongo do ternpo, foram determinadas as
resistências à conpressão de corpos-de-prova submetidos a uma
cura rnais prolongada (3 neses).
Às figuras 29 a 31 sintetizan os resultados obtidos. Da
¡nesma forma cono o verifícado com corpos-de-prova de cimento
portland, o aumento do tempo dê hidratação se faz acompanhar de
um incremento nos valores de resistência mecânica. As curvas de
resistência obtidas com tempos nais longos de cura deslocarn-se
sobre as anteriores. É interessante
assirn verticalmente
registrar que os forrnatos das curvas de 28 dias reproduziram-se
com razoável precisão nos ensaios de 91 dias, o que até certo
ponto assegura uma boa confiabilidade para o rnétodo.

1,32

anáIise detalhada das curvas possibilita constatar que
paralelamente ao incremento dos vaÌores de resistência tem-se urn
desl-ocanento do máximo de resistência para a direita (rnaior
proporção de ca(oH)2). nste fato é tanbén esperado uma vez que
ao se aumentar o tempo de hidratação dá-se condições à pozolana
de reagir com maior proporção de hidróxido de cálcio. En função
da densificação da microestrutura e do nisolamentotr das fases
potencialmente reativas, a intensidade das reações de hidratação
o
decrescem exponencialmente com o tempo, o que justifica
U¡na

pequeno desfocanênto observado.
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Fiquras 29 a 3L. curvas de resistência à compressão obtidas
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de minicorpos-de-Prova \ . xls =
relaçäo água,/sóIido.
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função dos resultados obtidos, apresenta-se na figura 32
um modelo esquernátÍco para a evoluçáo das curvas de resistência
das ¡nisturas de pozolana e cal ao longo de vários perÍodos de
cura. Na medida em que se prolonga o tempo de reação, as curvas
de resistência obtidas para u¡n mesmo material deve¡n evol-uir de 1
até 4, Coerentemente, os ¡náxi¡nos de resistência (indicados pelas
Em

setas) devem se deslocar para a direita,
fixação de ca(oH)2 pela pozolana.

indicando u¡na ¡naior

Estas curvas presta¡n-sè também para ilustrar
o
comportamento esperado para pozolanas dê reatividades
diferenciadas, ensaiadas após um nesmo tempo de cura. Neste
caso, a curva 4 seria representativa de um material mais reativo
(naior proporção de fases ativas, finura mais elevada), enquanto
a curva t- seria obtida com uma pozolana menos reativa e de menor
capacidade de combinação de ca(oH)2.
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Figura 322 Evolução esperada para as curvas de
resistência à compressão de pastas de pozolana e cal
na medida em que se altera o tempo de cura e/ou a
reatividade das pozolanas de composições símilares.
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g.?.2 Mineralogia e Microtextura
Pozolana e cal

dos

Corpos

-de-Prova

de

con o objetivo de determinar a rnineralogia dos produtos

de

reação desenvolvidos nas pastas preparadas con proporções
variadas das três pozolanas e Ca(oH)2' e curadas durante 2a
d.ias, realizaram-se ensaios difrato¡nétricos de raios X e
análises ter¡nodiferenciais e ternogravinétricas de partes dos
corpos-de-prova previamente utilizados para o estabefecimento
das curvas de resistência ( figrura 28). com o concurso dessas
técnicas, é possfvel determinar os tipos e a proporção dos
hidratados gerados en cada caso, correlacionando-os con o
desempenho mecâníco medido.

visto que a nicrotextura desses produtos exerce igualnente
grande influência sobre o desernpenho mecânico das pastas,
realizaran-se tanbém ensaios conplementares ao nicroscópio
eletrônico de varredura. Para ¡ninimizar os efeitos de una
eventual carbonatação, selecj.onaram-se as porções mais centrais
dos corpos-de-prova, as quais foram nantidas o nenor tempo
possfvel expostas ao ar. A interrupção das reações de hidratação
foi realizada con a imersão em álcooi. etflico p.a..
As figuras 33 a 35 apresentan os difratogramas de raios x
das pastas hidratadas de pozolana e ca(oH) 2. Para ¡nelhor
visualização e análise dos hidratados gerados, optou-se por
superpor verticalmente os vários difratogranas obtidos. Nessas
figuras, o teor de ca(oH)2 das pastas decresce do topo para a
base. objetivando-se ainda uma interpretação mais precisa e urn
melhor acompanhamento e discriminação dos picos de difração
relativos às várias fases, decidiu-se incluir nessas figuras o

difratograna caracterfstico de cada pozolana. Con este
procedimento, pode-se separar facitrnente os picos relativos aos
minerais da pozolana daqueles decorrentes dos produtos de
hidrataçäo e do ca(oH) 2.
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Fiqura 33: Difratogramas de raÍos X da pozolana A e
das pastas hidratadas preparadas com diferentes
proporções dessa pozolana e hidróxido de cálcio (28
dias de cura) .
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Figiura 34: Difratogramas de raios X da pozolana B e
das pastas hidratadas preparadas com diferentes
proporções dessa pozolana e hidróxido de cáIcio (28
dias de cura) .
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Figura 35: Difratogramas de raios X da pozolana c e
das pastas hidratadas preparadas com diferentes
proporçöes dessa pozÕlana e hidróxido de cáIcio (28
dias de cura) .
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Fundamentando-se nos gráficos obtidos pode-se concluir que
hidratados gerad.os pelas pozolanas B e c sáo similares entre

constituem-se de uma mistura de aluminatos e
carboaluminatos cálcicos, gehlenita hidratada e de um silicato
cálcico hidratado (c-s-H)(*). sntretanto, a baixa cristaLinidade
bastante problemática a sua
do c-S-H ( ugeltt) torna
caracterização exclusivamente pela difratometria de raios X' À
ocorrência dessa fase nos materiais estudados só pode ser
inferida através de un pico aberto (r'broadrt) e ma1 delineado que
ocorre en 2e = ),9,L0 (3,o7Å). rnfel-izmente, próxino a essa
posiçäo angular tambérn ocorrem o pico principal da calcita
(3,04Ä) e um pico secundário da portlandita (3,1-1Á'), os quais
tornan a precisa caracterização dessa fase ainda ¡nais diffcil'
e

No caso da pozolana A, juntamente com os aluminatos e
carboalu¡ninatos cáIcicos e do c-S-H tem-se' em l-ugar da
E.boru u
gehlenita hidratada, o desenvolvimento de etringit.(*).
raia caracterlstica dessa fase (g,73A,, 2ê = 9,1-o; se superponha
ao pico da esmectita colapsada (10Ä), o pico a 5,61Á (2o
e possibiJ.i-ta una
15,8o) não apresenta interferências
identif icação precisa.

(*) Quinisno aproximado dos produtos de reação:
FÀSE

QUIMISMO ÀPROXIMÄDO

c4ÀH13

cárboaluminato

CaAAI2O7.13H2O
ca4AL2Q7 .coz- L2Hzo

C-S-H

cehlenita
hidratada
Etringita

1-2CaO.SiO2.L-4H2O

2cao,Al2o3.Sio2.8H2o
6CaO. À12o3 . 3so 3.

( "C3À" . ca ( OH ) 2. L2H2o)

("c3À".caco3.LzH2o)

( rrC2ASHgtr )
32H2O ( ,tc3Àtt . 3caso4

.32H20)
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nessas misturas requer
À formação de etringita
necessariamente a liberação pela pozolana de uma certa
quantidade de So3, o qual, a princfpio, deriva da dissolução da
(caso4) fornada durante a ativação térmica
anidrita
(desidratação da gipsita). É interessante notar que mesmo na
pasta sem qualquer adição de hidióxido de cálcio, já se
verifica a formação de etringita. Este fato possibilita concluir
que, além do So3, algum cáIcio e também uma certä quantidade de
al-umÍnio são prontamênte liberados pela pozolana À quando em
contato con a água. Embora pouco intensas, essas reaçöes
comprovam a hidraulicidade latente dessa pozolana.
coerentemente com o diagrama de equilÍbrio desenvolvido por

con os estudos experirnentais anteriores (ÀRIIZUMI¡
, L983) constata-se que os hidratados formados en
cada caso dependem grandemente da cornposição da solução
intersticial das pastas. En condições de excesso de cáIcio, e
teores adequados de sil-fcio e alumfnio, te¡n-se a formação
preferencial de aÌu¡ninatos cáIcicos hexagonais (tipo c4ÀH13 ) e
DRoN (L974) e
l-968 t ZAMPIERI

de um c-S-H mais cáIcico. Diminuindo-se gradativamente a
concentraçã.o dos fons cáIcio nessas soluções, atj.nge-se as
condições necessárias para o desenvolvimento da gehlenita
hidratada, a qual , por sua vez, se cristal-iza juntamente com um
c-S-H relativa¡nente menos cáIcico. Nas misturas originalmente
pobres ern cálcio, a gehlenita hidratada e o C-S-H ¡nenos cálcico
podern se desenvolver diretamente, sen a formaçäo prévia de
aluminatos cálcicos.
Analisada sob esse prisrna, a gehlenita hidratada pode ser
considerada como rrguia mineralógicor', indicando a sua
cristal-izaçäo uma situação bastante insaturada e¡n hidróxido de
cálcio. Justífica-se, dessa forna, a sua ausência nas pastas
comuns, tipicanente
hidratadas dos cimentos portland
supersaturadas em c"a(-oH ) 2 .

os materiais investigados pela difratonetria de raios

x

fora¡n tarnbém analisados pela técnica de análise termodiferencial

l"4L

ê termogravinétrica (ATD-TG). Sirnil-armente ao adotado con os
difratogramas, e objetivando-se da mesma forma uma melhor
discrirninação e aconpanhamento das várias reações, decidiu-se
superpor verticaLmente os termogramas obtidos com as pozolanas
isoladarnente e co¡n as pastas preparadas con diferentes conteúdos
de ca(oH)2 e hidratadas durante 28 dias ( fign¡ras 36 a 3a).
a técnica de ATD-TG apresente um grande potencial
para a anáfise e quantificaçáo de fases hidratadas e carbonatos,
surgem fregüentemente al-gunas dificuldades no estudo de
materiais cimentfcios. Estas dificutdades decorrem em grande
parte da expressiva variação de cornposição dos hidratados
gerados nesse sisterna, das freqüentes substituições entre fases
isomórficas e, ainda, do grau de cristalinidade variável de
algurnas dêssas fases. Adícionalmente, o fato da grande naioria
desses produtos de reaçào mostrar picos de desidratação entre
1-oo' e 300'c, torna as superposições ¡nuito freqüentes.
Embora

Apesar das dif iculdad.es, e tendo em rnente a caracterizaçäo
difratonétrica desenvolvida anteriormente e os dados constantes
na fiteratura ( RÀMÀCHÀNDR.AN, L969t ARIIZul'fI , T968ì AMBRoISE ET
ÀLfI, 1986), adotou-se a seguinte interpretação para as reaçöes

identificadas:
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TN,TPERÄTT]RÄ NÀTT]REZA
DO

PrCo(oC)

40 - 70
90 - 95
l-1-0 - 1-2o

TNTERPRETAçÃO

DÀ REAçÃO

Endotérnica
Endotérnica
Endotérmica

Perda de água J-ivre
Desidratação da etringita
oesidratação do c-s-H

150 - 170

- 22o

2Q5

Endotérmicas Desidratação dos aluminatos cáIcicos hexagonais (C4ÀH13 e carboaluminato

2Io - 22o

Endotérmica

)

Desidratação da gehlenita hidratada

- 475
575

455

650 - 72o
a75 - gg5

DesidroxiÌação do ca(oH)2
Transformaçäo do quartzo al-fa em
quartzo beta
Descarbonatação do caco3
Endoténnica
Endo/Exotérmica Nucleação de novas fases (silica-

Endotérmica
Endotérnica

tos e silicoaluminatos) a Partir
dos rnateriais Pré-existentes

l

PÂSTAS HIDRÂTADAS COI.¿ OIFERENTES

PROPORçÓES DE POZOLANA "4,.
( 28 DIAS DE CURA)
Co (OH)z

300'

E

rooo"

TEMPERATURA EC

)

Fignrra 36 -- Curvas termodi ferenci ais obtidas para a
pozolana .A e para as pastas hidratadas contendo
proporções variadas dessa pozofana e de ca(oH)2 - (28
dias de reaçáo) .

PASIAS HIORAIAOAS COIV

DIFERE NTES

PRoPoRçóES DE PozoLANA "8"
(28 oras DE cuRA)
co (oH),

4OO4

600"

AOOo

E

tOOo.

TEMPERAfUFA

("C

)

Figiura 37. curvas termodi ferenciais obtidas para a
pozolana B e para as pastas hidratadas contendo
proporções variadas dessa pozolana e de Ca(oH) 2 - (28
dias de reação).

POZOLAN,A/Co (OH)2

(7"

[M

MÁSSA)

TETVIPERATURA

fC

)

Figura 38: curvas termod i ferenciais obtidas para a
pozolana c e para as pastas hidratadas contendo
proporções variadas dessa pozolana e de ca(oH) 2 - (ze
dias de reação) .
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As superposições das perdas de massa registradas pelas
curvas termogravirnétricas inviabilizam qualquer tentativa de se
quantificar os teores de c-S-H, aluminatos cálcicos, etringita e
gehlenita hidratada presentes nas pastas hidratadas. Entretanto,
pode-se deterninar a quantidade de água cornbinada com essas
fases, a qual indiretanente permitirá una estimativa do total
desses produtos en cada ¡nistura. Para tanto, delirnita-se a perd,a
de massa conpreendida entre 80 e 4oooc. Da mesma forma, é
possível quantificar a perda rel-ativa à água livre (< Sooc) e as
perdas devidas ao ca(oH) z (4oo - 55ooc) e ao caco3 (550
B5OoC).

À tabel,a 15 apresenta as perdas de nassa determinadas nos
vários intervalos de temperatura anteriormente definidos.
Àtravés desses valores e conhecendo-se as perdas de massa
teóricas do ca(oH) 2 e do caco3 (24 ,3L e 43 ,97e" ,
respectivanente ) , foi posslvel calcular os teores dessas fases
nas pastas hidratadas. Para o cál-culo do rrteor equivalente de
Ca(oH)2rt admitiu-se que o caCO3 observado nessas ¡nisturas tenha
se gerado através da carbonatação parcial do ca(oH)2 livre.
Particularmente para a pozolana À, levou-se tanbén en
consideração nesses cáfcuLos a parcela de carbonatos ( 1l-U )
originalrnente associada à mesma. o hidróxido consurnido em cada
caso foi deterninado pela diferença entre o teor adicionado e a
quantidade de ca(oH)2 residual (teor de ca(oH)2 equivalente).

Tabela L5: Dados termogravimétricos das pastas
pozolana e hidróxido de cáIcio hidratadas durante

de
28

dias.

T¡onss cÀtcü-À.Dos

ÞERDÀS DE I.IÀSSÀ REGIS1¡RÀDÀS PEI,ÀS

cuRvÀs rEa¡,rocRÀvfMÉTÂrcÀs (ll

c¡ (oE)
Ì00/0

99/t

1,26

90/ I0
a0/2þ

t,06

1013a

I,28

I,0l

8,Ì9
9,ot

0,53

?,15

6

io/

L rr

1

,61

l

l

t

15

5,14

LO

6

14

16

6,62

t4

9

20

2A

9

il

6,t1
6,3i

l0

l7

ll
10

5, ?0

,24

BA 120

59

?0/10

96

9,t2

0,51

ì ,06

2

l

60/4A

]B

2,78

2,O9

II

5

It

?l

9,22
9,01

4,33

zo

1

21

22

1

,60

6,9Ì

2,60
2,94

ll

a.21

4,08

31

0,93
t ,59

i ,52
r ,96
2,85
2,92

30/10

I]

9ol10

59

a0/ 20

60

9,33

70/10
6A/40
50/50

13

t2,22

t2

).2

39

Ì1,16

{t)

5,10

5,18
a ,1J

50/50

j)

5.rl

Ì, t0

10

calos), .-.

:à{oE)

¿r

5, 15

50/50
40/6a

06

c

8,08
8,08
8 ,66

t¡so-eoöoc)

Ca (O¡J

5,33

t,3t
6,t5
0,66
2,\O
2,99
5 ,46

6A/ 40

¡

(

{c)

2t
t8

26

31

2t
2t
2l
26

5,l8

,65

40/6A

95

It,38

1,51

J0/10

tl

12.t6

5,

18

ll
l3

8

l:

t7
2A

tl

(t) os (corcs dc Ca(oH): c cacor fDrão câtcúlados rondo-se por bâ6e aê Þardas d¿ n¡6så teórfc65 dêss¡s fûs€6 (24'll e ¿1.9r1. res
pûcrlvsnanra); o" uãro.". uÞ."""ntuaos sio r¿rs.tvos a patta ¿¿ca (ls¿n!r dc ásùs rtvre ¿ dc ásuá côhb1iáda).
(2) l¡¡ã o c;rculo do roo¡ de cô(oH)2 ¿qutvârcnte con6lderou-s¿ o CaCOr conô resultánr¿ dá c¿¡bonårsc;ô dê Þarre do C¡(oil): :lvre
besna
pelo CO2 årùosIórrco; na casô dâ Þozol¡na dcsconsld¿roÙ-se o CãCOr orlalnalßÊñr¿:ssoctãdo;
^
(l) ca(oll)? coûsùù1do . cá(orl), adlc!onådo - cà(oll)r
cqulv¡Lenqc (r.sldunl).
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Un aspecto interessante revelado peLas análises
termogravimétricas refere-se à quantidade de ca(oH)2 consumido
pelas várias pozolanas. Verifica-se, com base nos experirnentos
realizados. que apesar de distintos para as três pozolanas, os
valores de Ca(oH)2 consumidos nas pastas com excesso desse
reagente tendem a se manter aproximadarnente constantes apesar do
decrésci¡no da proporção de pozolana dessas misturas. os valores
calculados oscilam ao redor de 20å para a pozolana À (15 - 23å),
252 (23 - 262) para a pozolana B e 358 ( 33 - 38?) para a
pozolana c.

Para se entender esse comportamento faz-se necessário rever

alguns conceitos
cimentfcios:

básicos

da

hidratação

dos

materiais

. as reações de hidrataçåo do cllnquer portland, e tanbén
as reações pozolânicas, são basicanente reações de
dissolução e precipitação de novas fases, estas úl-timas
estáveis nas novas condições impostas ao material;
. ao se adicionar água às misturas secas, u¡na fina peì.fcula
dos grãos (poucos ¡nicrometros) é prontamênte dissolvida e
aLguns elementos entram rapidamente em solução; a partir de
um determinado nomento, estabelece-se um rrpseudoe a porção
equillbrio" entre a solução intersticial
partfcula,
dininuindo-se
cada
de
superficial
conseqüentemente a intensidade das reações;
atinge
. entretanto, uma vez que a solução intersticial
de concentração, tern-se a
deterrninados linites
cristalização de uma ou mais fases nineralógicas (produtos
trdesbalanceamento' provocado pela
de reação); o
cristalização dessas fases desencadeia a dissolução de nova
parcel-a dos reagentes, estabelecèndo-se assim um
Itequilf brio dinârnicott ;
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. no caso da participação simultânea de dois ou mais
rnateriais, a manutenção do equilfbrio se fará às custas da
dissolução seletiva de a¡nbos; quanto nenor a proporção de
um deter¡ninado material, rnaior a parcela que deverá reagir
de cada grão desse rnaterial para que o quimisrno da solução
intersticiaJ- seja mantido dentro de linites especfficos
(rrpontos invariantes" do diagrama de DRON, I974 - figiura
e).
. en geral as reações de hidratação envolvem apenas as
(alguns
das partículas
porções mais superficiais
nicrometros) e ¡nuitas vezes não esgotan o 'rpotenciaL de
reaçáorr do rnateriat; a densificaçäo da microtextura e o
riisolamento" dos reagentes pelas rrbordas de reação'r cada
vez mais espessas constituem freqüentemente os principais
fatores linitantes para o prosseguimento das mesmas '
Dessa forna, o consu¡no de ca(oH)2 das pastas com excesso

desse reagente não se relaciona com o teor de pozolana da
mistura, mas com a quantidade e tipos dos hidratados gerados
pela reação pozolânica. ÀIén do cáIcio incorporado a essas
fases, uma pequena parcela deve permanecer dissolvida na solução
intersticial das pastas. Por outro lado, na medida em que se
reduz o teor de pozolana das misturas, uma proporção cada vez
¡naior desse material deve tonar parte das reaçöes para que se
possa produzir u¡na quantidade equivalente de produtos de reaçâo.
Todavia, devido à menor reatividade das pozolanas en
relaçåo ao clfnquer portland, o avanço das reaçôes para o
interior das partlculas desses ¡nateriais deve exigir urn perÍodo
de hidratação comparativamente ¡naior '
objetivando-se investigar com maior profundidade a
constituição das pastas hidratadas de pozol-ana e cal,
realizaram-se ensaios complementares de dissolução seletiva com
solução aquosa de HcI L:50. com este procedinento, é possfvel
dissolver seletivarnente os hidratados (produtos da reação
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pozolânica) e o Ca(OH)2 das pastas. obtendo-se, ao finaI, um
resÍduo constitufdo exclusivanente pela parcela da pozolana gue
não reaqiu. Compondo-se esses valores com os resultados das
anáfises terrnogravirnétricas anteriores, pode-se deterrninar a
constituição das várias rnisturas.
À tabela 16 sintetiza os resultados obtidos. l¡a mesma
tabela são mostrados os teores consu¡nidos das pozolanas nas
diversas rnisturas (teor adicionado - teor residual ) e as
proporções que esses val-ores representam do total de pozoJ-ana
adicionado (pozolana consunida,/pozolana adicionada).

os dados obtidos evidenciam que a pozolana c, de maior
capacidade de fixação de Ca(OH)2, desenvolve urna quantidade de
produtos de reação bastante superior (máximo de 722). Dentre as
rnisturas preparadas com a pozolana B, o teor de hidratados das
pastas não ultrapassou 48?. No caso das pastas produzidas com a
pozolana À, este valor atinge no máxino 40%.
Por outro Iado, e conforme se adnitia anteriormente, a
fração de cada pozolana que efetivanente participa das reações
tende a aumentar co¡n o decrésci¡no desse material nas rnisturas. É
interessante notar que a proporçäo ¡náxi¡na que reage de cada
pozoLana situa-se bastante próxina do teor de fases
rrpotencialrnente reativasrr deterninadas nos ensaios anteriores de
caracterização mineralógica. Verifica-se,
assim, que nas
¡nisturas rnaÍs cáIcicas, cerca de 472 da pozolana À. 382 da
pozolana B e 83å da pozolana C participaran das reações
pozoJ-ânicas. coerentemente, os teores de fases rrpotencialnente
reativas'r dessas pozolanas foran avaliados em 48, 40 e 853,
respectivarnente ( tabela 9, pg. L08).

Tabela 16: Constituição das pastas hidratadas
pozolana e cal após 28 dias de cura.
POZOI.ANÀ

POZOI,ÀNA/ DIssolûçf.o (
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46,32
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'7r

0
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40
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30, '70

,00
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80/20
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nos estudos difratométricos de raios x e
nos resultad.os proporcionados pelas anáIises termodi ferenciai s ,
ternogravinétricas e de dissolução seletiva conclui-se,
portanto, que os náxiÍ¡os de resistência rnecânica das pastas de
pozolana e cal constituem situações particulares, nas quais,
para um determinado tempo de reação, se verifica un equilfbrio
entre o potencial de reação da pozolana e o teor de hidróxido de
cátcio disponfvel . À esquerda desses rtótinosrr de resistência,
tem-se uma deficiência de ca(oH)2 e à direita um excesso desse
Funda¡nentando-se

reagente.

À disposição rel-ativa dos "ótirnosr de resistência
dessa forma, urn parârnetro de grande valor para a
constitui,
anáIise e qualificação das várias pozolanas. Quanto maior a
capacidade de fixação de ca(oH)2 da pozolana, mais à direita se
colocará o seu máximo de resistência. Por outro lado, uma vez
que o óti¡no de resistência se relaciona diretarnente con o
potencial de reação da pozolana, pode-se deterrninar, de forna
sinpLes e precisa, o teor de Ca(OH)2 que a pozolana exige para a
adequada rnanifestação de sua pozolanicidade, após urn determinado
perfodo de reação.
Enbora se pudesse ad¡nitir que as diferenças de resistência

¡necânica das pastas hidratadas de pozolana e caI refletíssern

diretamente as variações na quantidade de produtos de reação
gerados en cada caso, os resul-tados de dissolução seletiva e das
aná1ises termogravimétricas ( "teor de água combinadar') revelarn
que de fato isto não ocorre. À julgar por esses resultados, as
¡naiores proporções de produtos de reação são observadas nas
pastas cornparativanente p'ouco mais cáLcicas (con algun excesso
de Ca(oH)2) que aquêIas onde se constata o máximo de resistência
Da mesma forma, a
¡necânica (isentas de ca(oH)2 livre).
resistência rnecânica das pastas produzidas com pozolanas
diferentes nâo pode ser prontamente correlacionada coÍi o teor de
ca(oH)2 consumido ou com o total de hidratados gerados pelas
mesmas. conclui-se, face a esses resuLtados, que a rnicrotextura
dos produtos de reação é ta¡nbé¡n fator de grande relevância para
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a definição da resistência necânica das pastas hidratadas
pozolana e caÌ.

de

Dessa forma, objetivando dêterminar as eventuais diferenças

de microtextura das pastas hidratadas produzidas com as três
pozolanas, forarn real-izados ensaios adicionais ao microscópio
eletrônico de varredura. Nesses ensaios foram enpregados os
fragmentos dos corpos-d.e-prova que exibiram os valores mais
expressivos de resistência à cornpressão de cada uma das
pozoì.anas (posição de máxi¡na resistência das curvas).
Àtravés d.esses estudos foi possível constatar que a
rnicrotextura dos corpos-de-prova preparados co¡n a pozolana À é
relativamente rnais densa que aquelas resultantes da hidratação
das pozolanas B e c ( fotos 17 a 24). Essas diferenças podem ser
mais facilmente visuaLizadas através da comparação da
microporosidade do gel de c-s-H produzido co¡n cada uma dessas
pozolanas. Verifica-se, nesse sentido, que o C-S-H das pastas
hidratadas elaboradas corn a pozolana À (fotos 18 e 19) é
tipicanente mais denso que aqueles que se formam nas pastas
contendo as pozolanas B e c (fotos 20 e 24). À maior proporção
de partÍculas quartzosas grosseiras na pozolana B e o ¡naior
requerimento de água da pozolana c iguaLnente contribuen para a
produção de uma ¡nicrotextura algo mais porosa.
Ðxplicam-se, dessa forma,
resistência necânica das pastas
pozolana À, apesar desta combinar
dêntre os rnateriais investigados,
de produtos de reação.

os expressivos valores de
hidratadas produzidas com a
o nenor conteúdo de ca(oH)2 e,
desenvolver a menor proporção
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Foto 17 z Aspecto ao nicroscópio eletrôn j-co de
varredura da pasta de pozolana À e Ca(OH)2 hidratada
durante 28 dias. Notar o aspecto pouco poroso do
material e a ocorrência de cristais placóides e
hexagonais de aluminatos cálcicos hidratados (Àc) e de
un gel de C-S-H (cSH). Elétrons secundários. A escal-a
equivale a 10 pm. Proporçåo pozolana/cal- : 80/20.

Foto 18: Detalhe da foto anterior destacando a
entrelaçamento dos cristais
de aluminato cálcico
hidratado (AC) e do ge1 de C-S-H (CSH). A escala
corresponde a I ¡¿n. Proporção pozolana/caL : BO/2O.

dimensão reduzida dos produtos de reação e o Íntimo

Foto

de aluminato cáIcico
Detalhe de un cristal
(Àc), circundado por um gel de c-S-H (csH)
denso. Pozolana À/Ca(OH)2 : BO/20. 2B dias
de cura. A escala equivale a 1 /.¿m.
19:

i dra tado
bas ta nte
h

Foto 20: Aspecto da pasta de pozolana B e ca(oH), após
28 dias de hidratação. Notar o aspecto rrrendj.lhado'r do
c-S-H (csH) e a sua associaçào com produtos
cristalizados de hábito placó ide -hexagona I (gehlenita
e aluminatos cálcicos hidratados) - (HE). observan-se,
ainda, pequenos rornboedros de calcita (Cc) e uma
t'pilha" de caulinita
(K). ProporÇão
residual
pozolana/caL = Bo/2o. À escala corresponde a 1 &m.
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Foto 2Lz Detalhe de um grão de quartzo (Qz) circundado
por produtos de hidratação de hábito placóidehexagonal (HE) e Por C-S-H (CSH). Notam-se também
alguns romboedros de calcita (CC), decorrentes da
da
amostra. Proporção
carbonataçào parcial
pozolana /caJ = 8O/2o. A escala equivale a 1 pn.

{,:"ç
¡,

i

,!

Foto 222 Aspecto de um poro parcialmente preenchido
por aluminatos cálcicos hexagonais (Àc), observado na
pasta produzida com a pozolana B. A escala corresponde
a lopm. Proporção pozolana/cal : BO/2O.
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Foto 232 Aspecto da pasta de pozolana C e Ca(OH)2'
dos
.;¿; 28 dias de reaçào, mostrando a microtextura
residuais de
ploautos de iå"ça"' tpn) e cristais
(K). À escala corresponde a 1o pm '
ñétac.ufinita
Proporção Pozolana/cal = 7O/30'

cTqe

[¡

-l
a

destacando a
Foto 242 Detalhe da foto anterior
intimamente
(cSH
)
*ãif of ogi'u típica do gel de C-s-H
'
(gehlenita
associado a frïdratados placóides-hexagonais
(HE)
' observar
cál-cicos hidratados )
e aluminatos rrborda
as
que
circunda
(
BR)
de reaçãorr
ainda a f ina
escala
À
(K)'
residual
placas de metacaulinita
equivaì.e a I Pm.
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9.3.3 Parâmetros Para Previsåo do comportamento Mecânico dos
cimentos com Pozofanas

Para se avaliar adequadamente o efeito da adição pozolânica
sobre o desernpenho mecânico dos cimentos portland é oportuno
lembrar que os ¡nateriais pozolânicos não mostram isol-adamente
qualquer propriedade cimentfcia. Isto equivale a dizer que não
basta incorporar uma quantidade aleatória de una dada pozolana
para se produzir cimentos conparativa¡nente mais duráveis e de
melhores dêsêmpenhos mecânicos. Às meLhorias conseguidas nesses
e em outros aspectos decorren, portanto, da maneira adequada con
que a pozoLana reagê com o hidróxido de cáIcio das pastas

hidratadas. À quantidade, resistência e rnicrotextura dos
produtos de reação gerados pela reação pozolânica constituern,
nesse sentido, aspectos de grande relevância.
Às cornposições e reatividades diferenciadas das várias
pozolanas, aliadas às Iimitaçöes dos nétodos tradicionais de
deterrninação da atividade pozolânica, tornan rnuito diflcil
qualquer previsão acerca desses cirnentos aditivados. Fazendo uso
dos resul-tados proporcionados peLa nova netodologia (resistência
à cornpressåo de pastas com proporçòes variadas de pozolana e cale o conteúdo de ca(oH)2 que cada pozoÌana consegue cornbinar),
apresenta-se a seguir algumas diretrizes e considerações para
mel-hor previsão do desernpenho dos ci¡nentos aditivados corn
pozolanas.

Particul,armente quanto ao desempenho rnecânico dos cirnentos
aditivados deve-se considerar que, com a substituiçáo de parte
do clfnquer pela pozolana, tem-se nåo somente uma redução da
quantidade total de hidróxido gerado mas, paralelamÞnte, um

decréscino dos produtos ci¡nentf cios que se desenvoLveria¡n
exclusivamente a partir do clfnquer. Sob esse prisma, a adição
de pozolanas só se revel-a vantajosa quando a reaçåo destas com o
hidróxido promover o desenvolvi¡nento de produtos de reaçâo em
quantidade e de desenpenhos e caracterfsticas tais que
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possibilitem superar a parcela de resistência anteriornente
conferida peto ca(oH)2 (pouco expressiva) e pelos demais
hidratados que se forrnariam através da fração substitufda do
c

I Ínquer

.

Constata-se, assim,
caracterfsticas da pozolana,

um

forte comprornisso entre
teor de adiçåo e o desernpenho

as
dos

cimentos produzidos.

tese, poderia se supor que as pozol-anas mais reativas e
de maior capacidade de fixação de ca(oH), seriarn aquelas mais
adequadas para a produção de cimentos aditivados,
independentemente do teor de adição utilizado. Entretanto, o
teor de ca(oH)2 liberado pelo clfnquer é limitado e¡ pefo efeíto
de diluição, tende a diminuir com o aunento das adições. Nos
ci¡nentos puros (isentos de adição), o teor de hidróxido liberado
equivale a cerca de 2oe" da ¡nassa do clfnquer anidro após 2a
dias.
Em

Conclui-se, nesse sentido, que uma pozolana de excepcional
capacidade de fixação de hidróxido pode ser ¡nuito interessante
se empregada em baixas proporções (até 30?). Em altos teores de
adição (acima de 4oU ), todaviaf a parcela de cllnquer do cimento
não produz hidróxido suficiente para a sua compÌeta reação. À
proporção de pozolana que permanece sem reagir passa então a se
comportar como I'inerte", di¡ninuindo a resistência rnecânica dos
cimentos.

Nun outro extremo, encontram-se as pozolanas que combina¡n
pequenas proporções de hidróxido e que, por essa razã.o, poderiam

ser adicionadas em grandes teores sem que com isso se
verificasse um tresgotanentotr do hidróxido das pastas hídratadas.
obviamente essas pozolanas não são as ideais, una vez que
normalmente geram quantidades menores de produtos de hidratação
de propriedades ci¡nentfcias e, da mesna forma, provocarn un
decréscimo dos valores de resistência rnecânica dos cirnentos. As
pozo.Lanas que fixam pequenas proporções de hidróxido exibern,
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freqüentemente, uma elevada parcela de fases inertes ou pouco
reativas, as quais tanbém atuarn negativamente sobre a evolução
de resisténcias ¡necânicas.

No caso dos cirnentos aditivados existe uma situação
particular na qual a quantidade de ca(oH)2 gerado pelo clfnquer
corresponde exatamente ao teor que a pozolana consegue combinar,
no tenpo de reação considerado. Desta forma, fazendo-se variar o
teor de adíção pozolânica deve-se desenhar, a semelhança das
pastas de pozolana e cal, um rrótimo de resistênciarr.
Àdnitindo-se que o clfnquer portland Iibere aproximadarnente
208 de ca(oH)2 após 28 dias de hidratação e que os cimentos
aditivados incorporem alérn da pozolana aproximadamente 5Z em
massa de gesso, pode-se escrever as seguintes equações para a
situação de equi I fbrio:
Clfnquer + Pozolana + Gesso =
cesso = 5?

100%

Situação de nquillbrio:
2 gerado
0,20. clfnquer
0,20. ( 0,95 - Pozolana)
Ca(OH)

ca(oH) 2 consurnido
x. Pozolana
x - Pozol ana

Pozolana : A,L9/(O,2o + x)

(Es.

8)

onde rrx representa o equivalente de hidróxido
que a pozoLana consegue combinar após
28 dias de reaçâo
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Aplicando-se a fórmu1a aci¡na para as três
investigadas obtém-se os seguintes resultados:
Equivalente de ca(oH) 2
Pozolana que a pozolana cornbina
rx')

aÉs 2a dias

À

Llz

B

c

509ã

(

pozolanas

Teor de adiçåo necessário
para consunir todo o
ca(OH)2 gerado p,/cl lnquer
o,Le/o,3L
o,L9/o,45
o,19/o,7o

=
=

612
422

Verifica-se, em função dos dados obtidos, que adicionandose cerca de 272 da pozolana C deve-se produzir um cimento
praticamente isento de Ca(OH)2 após 28 dias de hidratação. Àcima
desse teor a parcela do clfnquer do ci¡nento não produzirá
hidróxido suficiente para a compLeta reação dessa pozolana. Para
a pozolana À , por outro lado, a situação de equiJ-íbrio entre o
hidróxido gerado pelo cllnquer e aquele consumido pela pozolana
somente ocorrerá co¡n teor de adição de aproximadamente 61?. Isto
equivaÌe a dizer que é possfvel adicionar grandes quantidades
dessa pozolana sem que se verifique um rresgotamentorr do ca(oH)2
gerado pelo clfnquer. Para igual situaçâo, a pozolana B exigirá
um teor de adiçäo de aproximadamente 422. A fignrra 39 aprêsenta
graficamente as situações de equilfbrio obtidas com as três
pozolanas.
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Fignrra 39: Representação gráfica das situações de
equilfbrio entre o ca(oH)2 gerado pelo clfnquer e o
ca(oH), consurnido pelas três pozolanas ensaiadas. Para
efeito-de cálculo considerou-se a adição si¡nultânea de
5U de gesso e que o clfnquer gere o equivalente a 20U
de Ca(OH)2 após 28 dias de cura.
Entretanto, o rnáximo de resistência rnecânica dos cimentos
aditivados com pozolanas não se relaciona unicarnente com o
equilfbrio entre a capacidade de fixação de hidróxido da
pozolana e o hidróxido disponfvel das pastas de cimento. Para se
conpor un quadro rnais preciso da evolução das resistências
desses cimentos faz-se necessário conceber a resistência do
cimento aditivado como decorrente da interação de dois
componentes: a resistência proporcionada pela hidrataçâo dos
gråos de clfnquer (cuja proporção decresce com o incremento das
adições) e a resistência dêcorrente da reação pozolânica. À
princfpio, quanto rnais expressivas forem as resistências dos
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hidratados formados pela reação entre a pozolana e o ca(oH)2,
maiôres dêvem ser as resistências dos cimentos aditivados.
Obviamente, a introdução de materiais pozolânicos causa tanbém
modificações na microtextura da pasta como um todo e na própria
distribuição granulométrica do cimento, o que torna a previsão
de resistências dos cimentos aditivados ainda ¡nais complexa.
Deve-se considerar, por outro lado, que a resistência das
argamassas de cimento puro é bastante superior (40-50MPa) à
resistência das pastas de pozolana e cal (máxinos da ordem de
20-25 MPa) , tazã.o pela gual- verifÍca-se que, mesmo nos casos eln

que se dispõe de pozoJ-anas de excepcional qualidade, os máxirnos
de resistência desses cirnentos não se afastam muito do intervalo

de 20 a 4oZ de adição. As fignrras 40 a 42 ilustram os
comportamentos roecânicos esperados para cimentos aditivados com
pozolanas com reatividades e capacidades de fixação de ca(oH)2
distintas. A resistência do cimento composto foi obtida somandose as parcelas de resistência conferidas pela hidratação do
clfnquer e pela reação pozoJ-ânica. À resistência da "fração do
clfnquer'r foi esti¡nada com base no desempênho de cinentos
aditivados com igual teor de inerte (ttlei de Feretrr) .
Ässin, f undamentando-se nas consideraçöes anteriores e nos
resultados proporcionados pela metodologia dos minicorpos-deprova, conclui-se que os desernpenhos mecânicos dos cimentos
produzidos com as pozolanas À e c deverão ser superiores àquetes
elaborados com a pozolana B, aproximando-se bastante da situação
esquematizada na figu-ra 4o. A pozolana À, por demandar menor
quantidade de ca(OH)2, deve exibir quedas de resistência nenos
expressivas quando incorporada em maiores teores (acina de 40U ).
os cimentos preparados com a pozolana B, de menor atividadè
pozolânica, deven se aproximar da situação mostrada na figura
41.
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Figuras 40 a 42r Comportarnento mecânico esperado para
ciñentos adítivados com pozolanas de reatividades e
capacidades de fixação de ca(oH)2 distintas. Notar a
conposição das resistências e o traçado das curvas
resultantes (28 dias de cura).
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LO

DESEMPENHO TTECÂNICO

E

HIDR.ATAçÃO DE CIT,ÍENTOS EXPERII{ENTÀIS

ADITIVÀDOS COIII POZOLÀIIÀS DE ÀRGII,ÀS

10.1

Inftuência da Constituição. Reatividade e Teor da Àdição
Po

zolân ica

Nesta etapa da pesquisa objetivou-se determinar a
influência do teor e das caracterlsticas da pozolana sobre a
hidratação e desempenho mecânico dos cimentos portland. Para
tanto, foram preparados cimentos experimentais a partir de um
rlnico cllnquer, ao quaf foram incorporadas proporções variadas e
crescentes de cada uma das pozolanas (10 a 6oU, en massa). O
clfnquer utilizado nestes experimentos (trclfnquer clHrr) revela
caracterfsticas rrmédiasrr e pode ser considerado representativo
da produção nacional (ver tabeta 3, pg.90). Vale registrar que
todos os cimentos foram preparados de forrna padronizada e de
acordo com a sistemática descrita no Capltulo 7 (relaçäo
água/cinento : 0,48 ) .
Na tabela 17 são mostrados os resultados dos ensaios de
caracterização ffsica (resfduo na peneira de 75 pn de abertura 200 rrmeshtr, área especffica rrBlainerr, massa especlfica e água da
pasta de consistência rtnormalrr) e os valores de início e f irn de
pega de cada um dos cirnentos.

Tabel-a L7: ResuLtados dos ensaios ffsicos e de inÍcio

e fi¡n de pega do cirnento referência (cl-fnquer cIü)
dos cimentos aditivados com proporções variadas
crescentes das três pozoLanas sel-ecionadas.

e
e

ENSAIOST
À.It4O S

#

TRÀ

2OO

(c)

imento referênia Cf¡t{n
10c

om adi ção

pozolana

202
30å
40å
508
60c
10s

om adição

pozolana

202
30r
40c
503
60?
10å

om adi ção

pozolana

208
308

40s
508
60s

ÀH

(m,/kg)

ME

(Mglm3

)

(c)

CN

IP
(h:min)

FP

(h:min)

FP

- I[

(h min)

355

3,r7

24,4

2:

2O

3:15

0:55

4,7
4,6

410

3.10
3,08

2 t 05

2:55
3:15

¿,)

534

0: 50
1:00
1:05

3,9
3.8
3.5

609

2,94

688

2,9r
2,84

3:40
3:50
3:45

It20
l:35

144

25,3
26,3
27 ,4
28 ,7
30.0
31,6

4,8
4,8

418

3,12
3,05
3,00
2,95
2,90
2 .85

25,4
26,4
28,0
29,3
30,7

2t05
Lt25
1:15
0:50
0:40
0:35

2: 45

0:40
1:05
0:55
1:10
1:00
0:40

3.08
3.01
2,95
2 ,89
2 ,82

29,2
34,4
40,2
45 ,1
5L,6
57,6

475

460

520

4,4
4,4
4,6

514

4,5
4,L
3,6

436

561

564

5 2'7

672
691

2,5

7BB

2.O

855

I5
2:IO
2t

2. )¡

2:10

2t30
2:IO
2:00
1:40
1:15
3: 30

1:35

1:05
1:10

2220
2 :25

3:30
3:30

2t10
2:10
2:05

3: 30

1t2O

4:05

1:45
2:00

(*) Realizados de aco¡do com as ûorÌnas brasllelras para cimento.
Slnbologla: #2OO - nesÍduo na penelra ¿,e 2oO ma-6h (75vm)
AE - Á.rea espec{fíca BL,o'Ln¿
ME - Massa especffica
cN - Água da pasta de conslstênciâ normal
IP
- Tenpo de lnlcío de Pøga,
FP - Tempo de fím de P¿qd

l:05
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com base nos resultados de caracterizaçáo ffsica e nos
val-ores de infcio e fin de pega dos cimentos pode-se fazer as
seguintes considerações :

. por serêm tipicamente nais finas que o clfnquer mofdo
(cimento puro), as pozofanas incrementam os valores de área
especffica e reduzen proporcionalmente os reslduos dos
cimentos na maLha de 200 trmeshrr. coerentenente com a
caracterização ffsica realizada anteriormènte, constata-se
que os címentos produzidos com a pozolana c são, en
igualdade de teores, tipicarnente mais finos que os demais.
À adição de 60Z dessa pozolana eleva a f inura rrBlaine de
355 (cimento puro) para 856 m2/Xg, ao mesmo tempo que o
reslduo na nalha de 2oo rrmesh'r decresce de 5,2 para 2,o2. A
pozolana B, de caracterfsticas rnais grosseiras e corn ¡naior
conteúdo de quartzo associado, nâo promove alterações tão
significativas;
. as expressivas diferenças de rnassa especffica entre o
ctlnquer (3,1,7 Mgln3) e as pozolanas (2,56-2,68 þtq/^3 )
justifican o decréscimo dos valores de massa especifica dos
cirnentos aditivados. À semelhança do verificado com a
finura, as variações desses valores nos cimentos corn iguais
teores de adição refleten as diferenças de ¡nassa especÍfica
das próprias pozol-anas i
. a quantidade de água necessária à obtençåo de pastas com
consistência padronizada cresce linearmente com o teor de
adição nos cirnentos. Nota-se entretanto que ' para iguais
nlveis de adição, o requerimento de água dos ci¡nentos
produzidos com a pozolana C é sensivelmente maior gue as
demais. Este fato relaciona-se diretamente com a finura
mais elevada e com a maior proporção de argilominerais
dessa pozolanai e
. no que
de f inidos

SE

en

refere aos tempos de inlcio e fim de pega,
função de mudanças na consistência das pastas,
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deve-se registrar o comportamento diferenciado da pozolana
B em relação as pozolanas À e c. Adicionando-se teores
crescentes dêssas úItirnas nota-se, relativamente ao ci¡nento
puro, uma tendência de se encurtar ligeiranente os tempos
de infcio de pega e prolongar os tempos de fin de pega'
Assim, excetuando-se o cimento com roï de adição da
pozolana A, que ¡nostra um valor próxirno ao do cirnento

referência, os címentos produzidos com essas pozolanas
tendem a exibir uma extensão do perfodo de tempo
cornpreendido entre essas duas determinações ' No caso da
pozolana B têm-se, com o aumento do teor dê adição' un
nftido encurtamento dos tempos de infcio e f i¡n dê pega'
Neste caso, o perÍodo de tempo compreendido entre essas
duas medidas tende a se manter próxiÍlo ao do cimento
referência (0:40 a 1:1-0 h).
Na tabela la säo mostrados os resultados dos ensaios de
resistência à cornpressão após 3, 7 , 28 e 91 dias de hidratação
do ci¡nento puro (referência) e dos cimentos aditivados
produzidos com proporções crescentès das três pozolanas' os
vafores apresentados representam a nédia de três corpos-deprova, elaborados de acordo com os procedimentos descritos na
NBF. 72L5/gL. Ressalta-se que todos os resultados obtidos foran
considerados para a cornposição das nédias. Raros foram os
valores que exibirarn desvios relativos máximos superiores a 62 e
que, segundo referida norma, rião devia¡n ser considerados para a
cornposição das médias.
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Tabela L8: Valores de resistência à compressão do cimento
referência (sem adição) e dos ci¡nentos aditivados com
proporções variadas das três pozolanas.
RESISÍENCIÀ A COMPRESSÃO (MPA)
À.ÛIOSTRÀ

R7

R3

cimento referência - "CIll"

Com adi

ç

ão

pozolana

23,4

202

22,I

30r

,l

:9s7")

18,0

r

r5,3

"7BI,t
i667")

,9

,2
29 ,9
28 ,6
27 ,4
26 , t
22 .4

38,4

r04z)

(too?")

40 ,7

r

(967,)

40,4
39,0

t097,)

,5 (LO5it)
46 ,3 (1097.>
4'7,r (trLz)

r0sz)

44,9

(967,)

44

(927.)

(872)

36,5

(e87")

35,8
32,0
30,3
28,1

967,)

l0t

9,2
6,0

837.)

B3"t)

69"/,)

777.)

s6z)

2t,o

487")

607,)

97 7,)

I,I

50

9,6
6,8

4r7.)
297,)

18,0
15,2
12 ,3

B
16,4
L2 ,6
10 , 3
I0,1
7,8

(8s7,)

29,L

(7t7.)

28

ts

208

30r
40r
508

60I

19 .

(547.)
(447,)

,2
22 ,8
18, s

(442) r7
(34r,)

,'/

r0z)

(157,\

:537"\

403

(1007")

(987")

12.4

308

R

(tojz.t 37,1 (r0oz) 42,5

608

10?

pozolana

29

0rz) 29

408

60r

Com adi ção

20

(rO07,\

"817,)

208

pozo Iana

,2

r08

50

con adi ç ão

23

R2B

7

5

07.)

t7")

2'7

,2

4rz) 22 ,'l

9

47,)

7

67,)

627")

592)
437,)

862)
827.)
777")
7

37.)

6t7" )

44

(1067")

,5 (t057")
40,3 (952)
,3
3-t ,3
34 ,'7
33,0
3s, B
25 ,9
38

(9oZ)
(882)
(827")

(787.)
(847.)

(612)

40,0 (r08u ) 45 ,3 (t072)
40,9 (r roz) 45 ,2 (1067.)
40 ,'t (tt}z) 48,0 (rl3z)
37,0 (r0oz) 41 , 3 (972\
32 ,2 (877,) 37 ,4 (882)
(542)
22 .2 (607,) 23 ,l

(*) Obtldas segúndo o procedimento descrito na NBR 72I5/91
. ResisËênc1a ã compressão - R3 - 3 dlas
R7 - 7 dlas
R28 - 28 diâs
R9I - 9I dlas
. Câde deËerùlnação r.presenta a média de 3 corPos'd e-Prova .
. os valores em parônteses rePresenca¡n a po¡cenÊagen de resistêncla
dos címentos, tendo-se como l00Z as reslstênc1as deEerminadas para
o clmenro referôncia (puto) em câdâ uma das idsdes.

As figiuras 43 a 46 foram elaboradas con o objetivo de
tornar mais evidentes as diferenças de comportamento mecânico
dos vários cinentos .
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Fig:ura 43: cráf ico conparativo mostrando a evolução de
resistência mecânica do cimento referência (Puro) e dos
cimentos aditivados produzidos com proporções variadas da
pozolana A.
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Figura 442 Gráfico comparativo mostrando a evolução de
resistência mecânica do cinento referência (puro) e dos
cimentos aditivados produzidos com proporções variadas da
pozolana B.
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Fig'ura 45: Gráfico comparativo mostrando a evolução de
resistência mecânica do cimento referência (puro) e dos
cimentos aditivados produzidos com proporçöes variadas da
pozolana
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Figura 462 Comparação de resistências rnecânicas dos
ci¡nentos produzidos com mesmo teor de adição das três
pozol-anas investigadas. Para melhor análise apresenta-se
ta¡nbém as resistências obtidas com o ci¡nento referência
(puro). R = cimento referência; À = com pozolana Ài B: coln
pozolana B e c = com pozolana c.
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Analisando-se os valores de resistência ¡necânica do cirnento
referência (sem adiçäo) e dos cinentos aditivados com proporções
variadas das três pozolanas conclui-se que:

. os desenpenhos mecânicos dos cirnentos com adiçåo
pozolanas são variados e grandemente dependentes do teor
adição, da reatividade da pozolana, do seu requerimento
hidróxido e do ternpo de hidratação consideradot

de
de
de

. nas idades iniciais (3-7 dias) os ci¡nentos aditivados
tenden a exibir Inenores resistências que os correspondentes
sern adiçâo. Essas diferenças decrescem entretanto com a
redução do teor de adição e com o aumento da reatividade da
pozolana;

, aos 3 dias de idade, os desenpenhos mecânicos dos
cimentos aditivados com as pozolanas B e c são sirnilares e
inferiores aos preparados com a pozolana A. comprova-sê '
dessa forma, a rnaior reatividade da pozolana A em relação
às de¡nais. Vale registrar que os ci¡nentos com 10 e 2oU da
pozolana A mostram, mesmo a 3 dias de cura, resistências
praticamente iguais à do cimento referência (puro). com a
ad1ção de 4oZ dessa pozolana, a resistência aos 3 dias
atinge ainda 782 ( L8MPa) da resistência do cimento puro. A
tftulo de comparação deve-se observar que, com igual nível
de adição (4oZ), as resistências dos ci¡nentos produzidos
com as pozolanas B e C caem para respectivamente 48 e 442
(11-,1 e 10,3 MPa) da resistência do cimento referênciai
. aos 7 dias de cura o comportamento rnecânico dos cimentos
produzidos com a pozolana A é ainda superior ao observado
com as pozolanas B e c. Nessa idade, todavia, os ci¡nentos
com baixos teores ( 10-20U ) da pozolana c revefam
resistências próximas aos dos preparadoi com a incorporação
de igual quantidade da pozolana À. Acima de 308 de adição,
as resistências mecânicas dos cimentos produzidos com a
pozolana c decrescem s igni ficativamente , tornando-se
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comparáveis aos preparad.os com a pozolana B (de desenpenho

inferior

);

. nas idades ¡nais longas (28 e 91 dias), os cimentos com
adição de até 4oZ da pozolana A e até 3ot da pozolana c
superarn ern até L02 as resistências rnecânicas do cimento
puro. É interessante notar que a incorporação de rnaiores
proporções da pozolana À (até 60Z) pouco afeta os valores
de resistência dos cimentos, os quais, enbora inferiores,
¡nantêrn-se próximos aos do cimento puro. Por outro lado, a
adiçäo de teores elevados (acina de 502) da pozolana c
causa um decréscimo sensfvel nos valores de resistência.
Nessa situação, o desempenho dos cimentos preparados com a
pozolana c volta a se equiparar aos elaborados com a
pozolana B; e
. ainda no que se refere à pozolana B, deve-se ressaltar
que em nenhuma proporção ou idade, as resistências dos
cimentos preparados com a mesma supêraran as resistências
do cimento referência ( sem adição ) .

Tendo-se por basè as considerações anteriores, conclui-se
que, dentre os materiais analisados, a pozolana A proporciona os
ci¡nentos de meLhores desempenhos mecânicos. Nas idades iniciais
(3-7 dias), os cimentos preparados com essa pozolana mostraram
as nenores perdas de resistência, comprovando uma reatividade

superior. Nas idades finais (2a-9L dias), as resistências dos
cimentos com adição de até 4oZ dessa pozolana superam as do
cimento referênciai mesmo com 60Z de substituiçào, essa pozolana
proporciona resistências finais equivalentes às do cimento sern
adição.

À pozolana B, por outro lado, apresentou o pior desenpenho
quando adicionada ao cllnquer portland. Em nenhuma proporção ou
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idade

pode

notar

um ganho significativo

de resistência

rnecânica.
Embora de reatividade inferior à da pozol-ana A, a adição de
quantidades adequadas da pozolana c (até 3o%) pernite a obtenção
de cimentos com desempenhos mecânicos superiores aos do cimento

referência a 28 dias. com 40? de substituição, as resistências
do cimento puro e do cimento aditivado se equivalem. Àcina desse
teor de adição, as resistências decrescern signi f icativamente .

objetivando-seinvestigarainfluêncíadaadiçãopozolânica
sobre a forrnação e desenvofvimento dos produtos de hidratação
dos cimentos, realizaram-se ensaios de caracterização
mineralógica de pastas padronízadas (água/cimento = o,36) '
28 e 91 dias' Por questões de
curadas em água durante L,3,7,
ordern prática e operacional , foram considerados nesses ensaios
apenas o cimento puro (referência) e aqueles aditivados com 30 e
60Z de cada uma das Pozolanas.

os difratogramas de raios X e as curvas termodi ferenciais
obtidas para cada um dos cimentos investigados são mostradas nas
f ignrras 47 a 60, Similarmente ao realizado con as pastas de
pozolana e cal, e objetivando-se da nesma forma uma melhor
identificaçäo e anáIisè das fases geradas e das transformações
ocorridas durante a evolução do processo de hidratação, optou-se
por superpor verticalmente os gráficos obtidos após os vários
perlodos de cura.

Àpresenta-se, a seguir, a interpretação dada às reaçöes
registradas nas curvas termodiferenciais e o quirnismo aproximado
das fases identificadas nas pastas hidratadas dos cimentos
aditivados.
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Fiqura 47: Difratogramas de raios X das pastas hidratadas
do cirnento referênóia (sem adição), investigadas após 1'
e 91 dias. À tftulo de comparação apresenta-se
3,7,28
tå¡nbem o difratograma obtido co¡n o cimento anidro'
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Fignrra 48: Difratogramas de raios x das pastas hidratadas
do cimento aditivado com 30¿ da pozolana A, investigadas
após 1, 3,7, 28 e 91 dias.
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Figura 49: Dífratogramas de raios X das pastas hidratadas
do cinento aditivado com 60? da pozolana À, investigadas
após 1", 3, 7, 28 e gL dias.
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Fiqura 50: Difratogramas de raios X das pastas hidratadas
do cirnento aditivado con 30å da pozolana B, investigadas
após 1-, 3, 7, 28 e 9l- dias.
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Figura 51: Difratogramas de raios x das pastas hidratadas
do cimento aditivado com 60å da pozolana B, investigadas
após 1, 3, 7, 28 e 9L dias.
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Figura 52: Difratogramas de raios X das pastas hidratadas
do cirnento aditivado con 3oZ da pozolana C, investigadas
após L, 3, 7, 28 e 9l- dias.
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Fignrra 53: Difratograrnas de raios X das pastas hidratadas
do cirnento aditivado com 60U da pozolana c, investigadas
após 1, 3, 7, 28 e 91 dias.
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Figura 54: curvas termodiferenciais obtidas para as pastas
hidratadas do cirnento referência (sen adição) após 1-, 3, 7l
28 e 9L dias de cura. A tftulo de comparação apresenta-se
tanbén o termograma do ci¡nento anidro. À direita das curvas
tem-se o teor de ca(oH)2 calculado (CH).
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Fignrra 55: curvas termodi ferenciais obtidas para as pastas
hidratadas do cirnento aditivado com 304 da pozolana A após

L, 3, 7, 28 e 91 dias. À direita das curvas ten-se o teor

de ca(oH) 2 calculado (cH).
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Fignrra 56: curvas termodi ferenciai s obtidas para as pastas
hidratadas do cimento aditivado com 60U da pozolana À após
Lt 3, 7, 28 e 91 dias. À direita das curvas tem-se o teor
de ca(oH) 2 calculado (CH).
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Figura 57: curvas terrnodi ferenciais obtidas para as pastas
hidratadas do cimento aditivado com 30? da pozolana B após
Lt 3, 7, 28 e gL dias. À direita das curvas tem-se o teor
de

Ca(OH)

2 calcuLado (CH).
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Figura 58: curvas termodiferenciais obtidas para as pastas
hidratadas do cimento aditivado corn 60å da pozolana B após
L, 3, 7, 28 e 91- dias. À direita das curvas tem-se o teor
de Ca(OH) 2 calculado (cH).
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Figura 59: curvas ternodiferenciais obtidas para as pastas
hidratadas do cimento aditivado com 308 da pozolana c após
I, 3, 7, 28 e 91 dias. À direita das curvas tem-se o teor
de ca(OH) 2 calculado (CH).
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Figura 60: curvas termodiferenciais obtidas para as pastas
hidratadas do cimento aditivado com 60å da pozol-ana c após
L, 3, 7, 28 e 91- dias. À direita das curvas tern-se o teor
de ca(oH) 2 calculado (cH).
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os estudos efetuados revelam Que, alén dos efeitos
esperados sobre a basicidade das pastas ' a incorporação de
materiais pozolânicos tem reflexos tanbén sobre a constituição e
proporção dos hidratados gerados .
Nas pastas preparadas com o cimento referência (sem adição
de pozolanas), a rápida combinação do gesso com o caÀ do
clfnquer leva à formação de urna certa quantídade de etringita, a
quaf se desenvolve juntamente com um gel de c-S-H e com cristais

de portlandita (ca(oH)2). com o avanço das reações de
hidratação, nota-se um contlnuo aumento dos teores de c-S-H ê de
ca(OH)2, ao mesmo tempo em que a etringita corneça a se converter
en monossulfoaluminato . Esta conversão ocorre entretanto de
forma gradativa, sendo o pico de difração relativo ao
rnonossul foalurninato pouco perceptlvel nos difratogramas das
pastas com até 28 dias de cura. Pequena proporção de alurninatos
cáIcicos hexagonais ( carboaluninatos ) pode tarnbém ser
caracterizada na pasta pura com 91 dias de idade.
Nos cimentos aditivados com a pozolana À (rrpozoLana
cálcícatt) , o procêsso de hidrataçåo promove també¡n a forrnação
inicial de etringita, c-S-H e portlandita. conforme se previa, o
teor de ca(oH)2 dessas pastas é todavia bastante inferior ao
observado no cirnento sem adição pozolânica. con o decorrer do
processo de hidratação verifica-se, entretanto ' que a etringita
gerada nessas pastas não apresenta tendência de se converter em
deve-se
da etringita
monossul foalurninato. A estabilidade
aparenternente à liberaçáo de certa quantidade de SO¡ pela
pozolana À. os aluminatos cál-cicos hexagonais (c4AHl3 e
carboaluminato) são caracterfsticos dessas pastas e aurnentam de
teor com o incremento do tempo de cura e da adição pozolânica.
Estas fases já são expressivas mesmo nas pastas com 3 días de
idade

.

os cirnentos preparados com adição das pozolanas B (pozolana
quartzosa) e c (rnetacaulinita pura) exibem, cornparativamente ,
uma mais rápida conversåo da etringita em monossulfoaluminato.
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De fato, com apênas 1 dia de hidrataçäo já se notam picos de
difraçáo refativos à essa rlttina fase- Uma vez que as relações
caA/gesso de todos os cimentos são iguais (a pozoJ-ana foi
incorporada posteriormente à mistura do clfnquer + gesso), a
que essas
acel-eraçåo dessa transformaçåo permite inferir
pozolanas aumentarn a disponibilidade de alumlnio nas soluções
intersticiais das pastas. No caso da pozolana B, o alumfnio pode
ter entrado ainda mais rapidamente em soluçâo, justificando até
certo ponto o encurtanento observado nos ternpos de pega desses
c

imentos

.

A maior capacidade de fixação de ca(oH)2 dessas pozolanas
(en relação a pozolana A) pernite que, a partir de determinados
teores de adiçåo e tempos de cura, essas pastas tornem-se
bastante insaturadas em ca(oH)2. Nessas situações, verifica-se a
cristaJ-izaçåo da gehlenita hidratada. Nas pastas com adiçåo da
pozolana B, os picos da gehlenita tornam-se perceptlveis no
cimento com 602 de adição e após 7 dias de cura. No caso da
pozolana c, de maior capacidade de fixação de ca(oH)2, a
gehlenita )â ocorre nos cimentos com 3oZ de adiçåo (idades
superiores a 28 dias). Nos cirnentos com 60å de adiçáo, a sua
ocorrência é expressiva mesmo nas pastas com 7 dias de cura.
Àtravés dos ensaios termogravimétricos é possfvel monitorar
o conteúdo de ca(oH)2 da6 pastas após vários perfodos de cura.
os teores de hidróxido de cáIcio apresentados na tabela l-9 foran
calculados tendo-se por base a perda de nassa teórica da
portlandita (24,3]-2). os dados tabelados incluem a parcela de
ca(oH)2 carbonatada pelo co2 atmosférico.
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TabeLa 19: Teores de portlandita das pastas preparadas
com os cimentos exPerimentais.

(t em massa)
' crMENTo PURo ( Referência) coM POZ "À' cor,l Poz "Bn coM Poz rc'
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1.3

À evolução dos teores de Ca(oH)2 das pastas hidratadas
possibif ita verificar que:
. a hidratação do cimento puro (se¡n pozolanas) gera após 1
dia de cura cerca de l.o% de ca(oH)zt na idade de 28 dias' o
teor dessa fase é de 172 tendendo, a partir de então, al
êvoluir de forma mais Lenta (atinge 188 após 3 meses);
. após o primeiro dia de hidratação, os conteúdos de
ca(oH)2 das pastas preparadas co¡n os cinentos aditivados
são bastante próximos dos valores teóricos que se esperaria
encontrar uma vez considerado apenas o efeito de diluição
do cllnquer peta pozolana. Assirn, os Loå de ca(oll) 2
determinados na pasta do cimento puro devem se reduzir para
cerca de 7eo com urn nlvel de adição de 3oZ e para
aproximadamente 4% nos cimentos com incorporação de 60% de
pozolana. coerentemente, os conteúdos de ca(oH), após o
prirneiro día de cura das pastas produzidas com as pozolanas
À e c são de respectivamente I e 42' No caso da pozolana Bf
os teores de ca(oH)2 foram ligeirarnente menores (52 e 3Zl
respectivarnente ) . Estes resultados, juntamente com os
d.esempenhos mecânicos analisados anteriorrnente, comprovam a
pequena atividade das pozolanas nos períodos iniciais de
cura ( L-3 dias).

ì
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. os teores pouco menores de ca(oH)2 obtídos nas pastas
preparaalas com a pozolana B não devem ser interpretados
como indicações de uma reatividade mais pronunciada da
mesma. À explicação mais provável, conforme se depreende
també¡ndasevoluçõesderesistênciamecânica,édequea
taxa de hidratação do cllnquer na presença dessa pozolana
seja comparativamente menor, o que acarretaria menor
liberação de hidróxido de cálcio'
. após o terceiro dia, as pastas dos cimentos com pozolanas
já exibem teores de ca(oH)2 bastante inferiores àqueles
calculados para os cimentos equivalentes (com igual nlvel'
de adição inerte), poré¡n sern pozolanas' As diferenças entre
esses valores refletem a maior ou menor capacidade de
fixaçåo de ca(oH)2 das Pozolanas'
. verifica-se, nesse sentido, que os cimentos produzidos
com a pozolana A, de menor capacidade de fixação' ainda
exibern algurn hidróxido residual mesno com uln teor de adição
de 60% e após urn perfodo de cura de 3 meses' Por outro
lado, com adiçäo de igual teor da pozolana B as pastas não
exibern nenhum hidróxido residual aos 28 dias de idade' Com
adição de rnesma quantidade da pozolana c' de maior
potenciaJ. de combinação, o hidróxido já não está presentê
nas pastas con 7 dias de hidratação'
Para nelhor investigação do processo de hidratação e da
microtexturadaspastasproduzidascomoscimentosexperirnentais
realizaram-se ensaios adicionais ao microscópio eletrônico de
VarredUra. Nesses ensaios foram empregadas partes das pastas
hidratadas durante 2a dias e previamente estudadas por
difratonetriaderaiosxeporanálisestermodiferenciaise
termogravirnétricas . Foram consideradas a pasta produzida com o
cimento puro (referência) e aqueLas elaboradas com os cimentos
com adição de 3oU de cada uma das três pozolanas'
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É oportuno observar que o processo de hidratação do
cinento portland invariavelmente se faz aconpanhar de uma
densificação dos produtos de reação e, paralelamente' de uma
contlnua reduçåo da porosidade das pastas' Estes fatos'
acrescidos à pequena dimensão dos produtos de reação (alguns
¡nicro¡netros), dificultam sobremaneira a análise microscópica das
pastas 'rÍradurasrr (submetídas a longos perfodos de cura) '
os estudos desenvotvidos evidenciaran entretanto que, alén
de una proporção mais expressiva de Ca(OH)2, a pasta do cimento
referência (sern adição) se caracteriza por uma microtextura
comparativamente mais aberta que aquelas dos cimentos corn adição
de pozolanas ( foto 25).
Dentre os cimentos aditivados, e à semelhança do verificado
com as pastas de pozolana e cal-, o cimento com adição da
pozolana À tende a exibir uma microtextura pouco mais densa e
uniforrne (foto 26). o maior requerimento de água da pozolana c e
o naior teor de quartzo da pozolana B são aparentemente os
fatores responsáveis pela produção de uma microtextura algo rnais
porosa ( fotos 27 e 2a\.
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Foto 25: Microtextura da pasta de cimento sem adiçao
de pozolana observada após 28 dias de cura. Notar a
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Foto 262 Aspecto da pasta de cimento com adi.çào de 30r;:
da pozolana À. observarn-se cristai s de Ca(oH) 2 - (CH) ,
(ET) e um C-S-H bastante
prismas curtos de etringita
(
centro
observa-se um grão de quartzc:
denso CSH ) . Ao
de
cura.
À
escala corresponde a I0 pnì.
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Foto 27: Àspecto da pasta de cirnento corn incorporação
de 302 da pozolana B. Notar o empacotamento dos
produtos de hidratação (H) e um grão inerte de quartzo
(QZ). 28 dias de cura. À escala equivale a lO pn.

Foto 28: Fotornicrogra f i a da pasta de cirnento hidratada
com adição de 30? da pozolana C e investigada após 2g
dias de cura. Observar o arranjo coeso dos hidratados
(H) e uÌna partÍcula parcialmente rrcorroÍdaI cie
metacaulinlta ( l¿fK ) . A escala equivale a 10 pn.
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:_O.2 Influência da Mineraloqia do cIÍnquer Portland

da constituição
Para se investigar a influência
mineralógica do cllnquer sobre o desempenho dos cimentos com
adição de pozolanas de argilas foram preparados cimentos
experirnentais a partir de quatro cIÍnqueres industria j-s ( clu,
CpÀ, PloFT e CpN). As amostras de clfnquer foram selecionadas de
f orma a se obter tipos com ampl-a variação composicional ( ern
particular no que se refere aos teores de alita-ttC3Stt e C:À) e
constituÍdos de cristais de dimensões e reatividades também
distintas.
Objetivando-se minimizar a influência de outras variáveis,

os cimentos foram preparados de forma padronizada, sendo
respeitada a sisternática empregada nas etapas anteriores da
pesquisa. Uma vez que o desenvolvimento de resistências dos
cimentos portland depende grandemente da área especÍfica e da
distribuição granulométrica das partfculas, atenção especiaL foi
dedicada ao controle das finuras, tendo-se procurado mantê-l-as
uniformes e o mais próximo possfvel de ZSOm2¡kg. O teor de gesso
(gipsita natural) incorporado em todos os cimentos foi de 4Z em
massa.

À tabeta 20 apresenta as caracterÍsticas mineralógicas dos
cIÍnqueres (obtidas por microssopia de luz refJ-etida) e os
resultados de ensaios ffsico-mecânicos dos cimentos puros
(clfnquer + gesso) preparados a partir dos mesmos. O diagrama de
barras da f igiura 61 permite uma melhor discri¡ninaçåo das
compressão dos cimentos
à
evoluções de resistências
experimentais sem adiçâo de pozolanas-
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Tabela 20. Caracterfsticas mineralógicas e flsiconecânicas dos clfnquerês e respectivos cimentos
experimentais (sem incorporação de pozolanas).

CAR.ACTERISTICÀS ITTINERÀLÓGICAS(

1

)

(MICROSCOP IA )

" cPA"

A1ita (c aS)
Belita (c2S)
csA
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Periclásio
cao livre

(8)

59,1

(t)

r8,2

(8)

8,6
11,1

(8)

I)
(3)

(

Diâmetro médio da aI ita
CÀRÀCTERÍ

o -2

40

"wT"

n

cPtr

63,4
18,0
2,1

56,3

72,

,2

t4,6

6,7
1,3

8,
8,
7,
2,
0,

24

ro,4

0,8
0.5

I.1
35

55

30

STICAS Ff SICO-MECÃNICAS
, POT"

Resíduo

# 200
(s)

mp.th l75vn\

Á.rea esoecíf
íca BLøLne
' (m2. kgI)
Tempo de início de pega

(h:min)
Tempo de fím de pega
lh:min)
Resistência r.r,, à
compressao'-'
(MPa

(a/c =

)

0,481

3 dias
7 dias
28 dias
91 dias

5,2

áq

346

355

380

1:35

352

2:10

2': 20

3:10

3:15

3:55

23

,2

2t,8

23,5
36

,2
42,6

40,

42,5

28,0
36,5
43,5

28,2
34,4

?,:44

c

43.5

(1) Obtldas por mlcroscopla de luz refletida; dados mais
completos são mostrados tas Tabplnt 3 e 4, pgs. 90
e 92.
(2) Deternlnadas de acordo con as normas braslleiras para cimento. O teor de gesso (glpsita naturaL) dos ci
mentos é de 4% em massa.
(3) Segundo a NBR 7215l91, mõdia de 3 corPos-de-prova.
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FiqF¡ra 61: Evolução da resistência mecânica dos
cimentos puros produzidos corn os quatro clfnqueres
selecionados. Água/cimento : 0,48. Gesso = 43'
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Ànalisando-se as caracterfsticas e os desempenhos mecânicos
d.os cimentos puros preparados a partir dos quatro clfnqueres
pode-se concluir que:

. apesar do cinento PC¡II exibir uma finura pouco superior
(380 m2 ¡kg¡, as pequenas diferenças de área especffica
pouco deven influenciar o comportamento mecânico dos
cirnentos, en especial" nas idades mais avançadas;

. os ternpos de inlcio de pega dos ci¡nentos podern ser
correlacionados com o teor de caA dos clfnqueres' sendo
tanto menores quanto maior a proporção dessa fase ' Dessa
forma, o cimento produzido a partir do clínquer PÛT, que
exibe un teor de caÄ de L0,42, inicia o processo de pega
após L:35 h. Por sua vez, o cimento derivado do clfnquer
CPt{, co¡n um teor de CaÀ de apenas 2 ,7e" , tem a sua pega
iniciada somente após 3:Lo h. os clfnqueres cu{ e cPNf con
teores equivalentes de C¡A (8,5-8'6U ), proporcionam
cimentos com tempos de ínlcio de pega intermediários e
aproximadarnente iguais (2.20 e 2:L0 h, respectivamente ) t
. após 3 meses de hidratação, as resistências à compressäo
dos cinentos produzidos co¡n os quatro clfnqueres são
praticamente coincidentes. Àté os 2a dias de idade'
entretanto, o cimento derivado do clfnquer cPN mostra
vafores de resistência tipicamente superiores aos demais'
os clfnqueres cPÀ e FoT proporcionam ci¡nentos de
desernpenhos próximos e pouco inferiores ao observado com o
cimento clt{. Àos 3 dias, entretanto, as resistências dos
cimentos PCn e CIU são equivalentes e pouco superiores ao
cimento cPÀt

. as variações na constituição rnineralógica e na
reatividade do cllnquer como um todo justificarn as
diferenças de resistência ¡necânica observadas. os cristais
de alita-"caSrt e especialmente o caÀ são fases importantes
para a evolução de resistências mecânicas nas idades
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iniciais. os cristais de beJ-ita-rtc2s'r, tipicarnente menos
reativos, participa¡n mais intensarnente das resistências
finais ( > 2a dias). Por outro lado, te¡n se verificado que
nenores sâo, em
clfnqueres constitufdos de cristais
igualdade de condições, tipicanente mais reativos que os
correspondentes de granulação mais grossa e obtidos sob
queima (cristais
de
enérgicas
condições mais
|tdefeitos
"estabiIizados" e com menor número de
cristaLinostt) .
os cimentos compostos (corn pozo]-anas) forarn èIaborados com
a incorporação de quantidades variáveis das duas pozolanas
industriais (pozolanas A e B) nos cimentos puros preparados
anteriormente. Tendo-se por base os nfveis de adição normal-mente
encontrados nos cimentos pozolânicos comerciais e objetivando-se
também reduzir o número de ensaios a serem executados, produziuse de cada clfnquer apenas seis cimentos conpostos (teores de
20, 30 e 4oZ de cada pozolana).
Na tabela 21 são sintetizados os resultados dos ensaios de
resistência à compressão após 3, 7 , 28 e 9L dias de cura dos
cimentos puros (clfnquer + gesso) e dos cimentos com adição de
2o, 30 e 4oZ das pozolanas À e B. os valores apresentados
representam a nédia de três corpos de prova, elaborados de forma

padronizada ( água/cimento = 0,48) e de acordo com os
procedinentos descritos na NBR 72L5/9L. Para melhor anáIise dos
resultados, mostra-se na mesna tabela a porcentagem de
resistência dos cimentos aditivados admitindo-se como l-00å a
resistência dos cimentos puros em cada uma das idades.
Às figuras 62 e 63 forarn elaboradas com o objetivo de
tornar rnais evidentês as diferenças de comportamento mecânico
dos ci¡nentos produzidos a partir dos quatro clfnqueres.
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Tabela 2!2 vafores de resistência à compressão dos
cimentos puros e dos cirnentos aditivados preparados a
partir dos quatro clfnqueres selecionados.
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Figura 62i Evo]-ução da resistência mecânica dos
cimenÈos puros e dos cimentos aditivados com a
pozolana À, preparados a partir dos quatro clínqueres
selecionados.
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Fignrra 63'- Evoluçâo da resistência necânica dos
cimentos puros e dos cimentos aditivados com a
pozolana B, preparados a partir dos quatro cfÍnqueres
selecionados.
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base nos valores de resistência mecânica dos cimentos
puros e dos cimentos aditivados preparados a partir dos quatro
clfnqueres selecionados verifica-se que:
Com

. independentemente do cÌfnquer utilizado, o desempenho
mecânico dos cinentos aditivados com a pozolana À
(r'pozolana cálcicart j sâo sempre superiores aos produzidos
com iguais teores da pozolana B (pozolana quartzosa).
conforme se comprovou anteriormente, a maior reatividade da
pozolana À possíbilita menores perdas de resistência nas
(3-7 dias) e expressivos' ganhos de
idades iniciais
resistência nas idades tardias. Por de¡nandar uma menor
quantidade de ca(oH)2, os cimentos com teorês variados
dessa pozolana exibem ainda valores comparativa¡nente mais
uniformes de resistência;
em termos absolutos, as resistências dos cimentos
preparados a partir do cllnquer CPI{ revêIam-se superiores
às dos demais cimentos. À seneì.hança do constatado com os
que as diferenças de
cimentos puros, verifica-se
resistência dos cimentos aditivados tendem a diminuir com o
.

prolongamento do tempo de hidratação;

. em termos relativos, quando se compara a resistência dos
cimentos aditivados em relação ao cimento puro
correspondente, verifica-se que os desempenhos dos cimentos
preparados com o cllnquer Poa (ttcímentos Pcflrr ) são iguais
ou pouco superiores aos cimentos cPN nas idades iniciais
(especialrnente aos : dias);
da pozoLana À, os cimentos preparados a partir
dos clfnqueres cPlI e PoA exibem aos 28 dias resistências da
ordem de Lo a I7Z superiores aos cimentos puros. Àpós igual
pêrfodo de hidratação, os ganhos de resistência dos
cimentos CIU e CPA são mènos expressivos (5 a L0? maiores
que os equivalentes sen adiçåo) t e

.

corn adição
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. com a pozol-ana B, os cimentos aditivados exibiram quase
senpre resistências inferiores aos correspondentes sen
adição. Àpènas no caso dos clfnqueres cP e f¡cIf, e com un
nfvel de adiçäo de apenas 20? e idades iguais ou superiores
a 28 diasr' as resistências desses ci¡nentos se eguivalern às
dos cimentos puros. Assirn, tarnbém com a pozolana B, os
cllnqueres cll{ e cPÀ proporcionam cimentos de desempenhos
inferiores aos produzidos con os clfnqueres CPN e PqT.
vista dos dados e considerações anteriores, conclui-se
que embora o tèor de atita seja um parânetro importante
(efetivamente o clínquer cPl{ exibe o mais aLto teor dessa fase),
dois outros aspectos devem tanbén ser fevados em consideração
para a produção de cimentos aditivados corn pozolanas, en
particular guando se considera a evolução de resistências
¡necânicas nas idades iniciais: o teor de caA e a reatividade dos
cristais de atita. Este últino parâmetro pode ser diretamente
correl-acionado com a dimensão dos cristais, exibindo os cristais
menores e mal formados uma reatividade normalmente rnaior (rnaior
entropia).
Em

Explica-se, dessa forma, o desempenho superior do clfnquer
PCtf em relação aos clfnqueres CIll e CPA. De fatof apesar de
exibir o menor conteúdo de alita ( 56,34 ) , o cllnquer Pcr{t
apresenta o mais expressivo cÒnteúdo de CgA ( 10,4å ) e é
de dimensões bastante reduzidas
constituÍdo de cristais
(dirnensão rnédia de 35 pn).
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11 ÀNÁLISE CRÍTICA

DOS RESULTÀDOS

Dentro da designação de pozolanas incluem-se atualmente
materiais de origens e caracterlsticas diversas, os quais têm em
comum a capacidade de reagir com o hidróxido de cálcio em
condições ambientes e, a partir dessa reação / desenvolver
produtos cimentfcios e insolúveis em água.
da diversidade de desernpenhos das pozolanas,
tornou-se necessário introduzir o conceito de atividade
pozolânica. os materiais com nelhores atividades pozolânicas
seriarn, nesse sentido, aqueles ¡nais reativos e mais adequados ao
uso con o cimento portland. Enbora de concepção simples, a forma
de determinação e a validade dos atuais fndices de atividade
pozolânica ainda constituem motivos de controvérsia.
Em vista

Conforme se depreende da própria definição, poder-se-ia
discrirninar as pozolanas pelo total de hidróxido que cada uma
menor resistência à
consegue combinar ou pela maior ou
conpressão dos corpos-de-prova de pozolana e cal (ou cimento).
Esta úItina forma tem sido preferida uroa vez que, considerada de
maneira isolada, a capacidade de reaçáo e fixação do hidróxido
não constítui garantia de forrnação de produtos de propriedades
cimentfcias. À manifestação da resistência mecânica, por outro

lado, requer necessariamente uma reação prévia, sendo
resistência diretamente relacionada com a quantidade, tipos
rnicrotextura dos produtos de reação desenvol-vidos.

a
e

os dados obtidos com a atual pesquisa conprovamf
entrêtanto, que mesmo os resuttados de atividade pozolânica
fundamentad.os nos ensaios mecânicos não possibilitam u¡na
adequada previsåo do comportamento futuro da pozolana quando
adicionada ao cimento portl-and. Uma análise criteriosa dessas
determinações perrnite constatar que os lndices de atividade
pozolânica estäo atrelados a uma única proporção pozolana/ca1 ou
pozolana/cimento

.
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Àinda que se opte por investigar as várias pozolanas em uma
situação de excesso de cal, garantindo-se conseqüentemente que a
falta desse reagente não venha a constituir um fator li¡nitante
para a rnanifestação da resistência, não se pode assegurar que a
quantidade de hidróxido combinado e a evoJ,ução de resistência
rnecânica carninhe¡n de forma paralela nessas misturas.
No caso das misturas envolvendo o clfnquer portl-and, devese considerar ainda que a disponibi l- idade de hidróxido de cál-cio
das pastas hidratadas é variável e depende da constituição
mineralógica do cl-lnquer (maior ou menor proporção de alita e
belita), do grau de hidratação do cimento e, também, do próprio
teor de adição. Àssirn, na medida em que se incorpora maior teor
de adiçåo, menor será a quantidade de hidróxido disponfveL para
reagir con a pozolana.

Justifica-se, dessa forma, a nåo linearidade entre os
tradicionais índices de atividade pozolânica e o desernpenho
mecânico dos cirnentos portland aditivados. Para contornar essas
dificuldades, desenvolveu-se u¡na metodologia alternativa na qual
investiga-se o comportamento da pozoJ-ana em misturas contendo
proporções variadas e crescentes de hidróxido de cáIcio.
De forma a mel-horar a praticidade do ¡nétodo proposto e
ta¡nbé¡n evitar a interferência causada pela interaçåo com a curva
granulométrica da areia, decidiu-se efaborar corpos de prova a
partir de pastas puras (pozolana + cal p.a. + água). o
desenvolvimento de uma sistemática para o preparo de rninicorposde-prova (cilindros de 2 x 4 cm) possibilitou reduzir
sensivelmente o requerimento de pozolana e hidróxído para esse
ensaio, viabilizando-se assim o estudo de materais pouco
abundantes ou produzidos em escala laboratorial (< 1 kg).
os estudos por difratometria de raios x e as anáIises
termodi ferenciais e terrnogravi¡nétricas deroonstram que os máximos
das curvas de resistência dessas misturas representam situaçòes
particulares nas quais, após o perfodo de cura considerado, o
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hidróxido adicionado reagiu integralmente com a pozolana. À
esquerda desses rrótimosrr de resistência tern-se uma deficiência
de ca(oH)2 (excesso de pozolana) e à direita um excesso desse
reagente (ver figura 28, Pg. l-28).
o aunento do perfodo de cura constata-se' nos casos em
que não se esgotou o potencial de reação da pozolana, um
incremento das resistências como um todo e um deslocamento do
¡náxi¡no de resistência e¡n direção às misturas originalrnente mais
ricas ern ca(oH)2, uma vez que se trata de um equilfbrio
dinâ¡nico. Sob condições padronizadas, entretanto, a disposição
relativa dos rrótimostr de resistência pode ser utilizada cono
parâmetro para discrirninar a capacidade de fixação de ca(oH)2
das pozolanas. As pozolanas que combinam as maiores proporções
de hidróxido nostran máximos de resistência com rnisturas
( maior
proporçao
bás icas
cornparativarnente nais
ca(oH) 2/pozolana). Às resistências absolutas dos corpos-de-prova
evidencian, por outro lado, as capacidades cirnentf cias dos
produtos de hidratação desenvolvidos através das reações entre a
pozol-ana e o ca(oH)2.
com

À metodologia proposta tem, portanto, o mérito de revelar
simultaneamente o desempenho mecânico das pozolanas sob
diferentes aportes de ca(oH) 2 e o potencial de combinação de
ca(oH)2 das nesmas após qualquer perfodo de reação. Esta úItína
deterninação, em particular, é bastante diflcil de ser levada a
efeito por outros métodos de investigação.
Assin, embora os ensaios de atividade corn cal segundo a NBR
575f/77 tenham revelado valores de atividade pozolânica
similares, os resultados proporcionados pela nova rnetodologia
perrnítiram uma nltida diferenciação das três pozolanas
consideradas no estudo. Àinda rnais significativa é a coerência
entre as diferenças de atividade apontadas pela nova rnetodologia
e o comportamento ¡necânico dos ci¡nentos experinentais
aditivados.
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Fundamentando-se nas rrcu-rvas de resistênciarr pode-se
verificar que a pozol-ana C ( netacaulinita de elevada pureza ) é

aquela que fixa a naior quantidade de hidróxido de cálcio,
combinando após 28 dias o equivalente a 5ot de sua massa inicial
de ca(oH) 2. En ordem descrescente aparece a pozoLana B
(metacaulinita + quartzo), com um valor de 254 ê, finalmente, a
pozolana A ( rrpozolana derivada da queiua de argilas
carbonáticas" ) que combina tão sonente o equivalente a l-1* de
sua massa inicial.
À constituição rnais cál,cica da pozolana À e o eLevado teor
de quartzo da pozolana B ( aproximadamente 50å) constituem os
principaís fatores linitantes para a cornbinação de maior
proporção de ca(oH)2 dessas duas pozolanas.

os resultados obtidos comprovam, por outro l-ado, a não
tinearidade entre a quantidade de ca(OH)2 fixado pela pozolana e
o desempenho mecânico das pastas hidratadas com cal . verificasê¡ nesse sentido, que apesar da pozolana À fixar o menor
conteúdo de hidróxido, as resistências máximas obtidas com a
mesma superam as resistências exibidas pela pozolana B
(rnetacaulinita + quartzo), exibindo valores próximos aos
proporcionados pela pozolana c (netacaulinita pura) ' À
constituição diferenciada et em especial' a microtextura mais
densa dos produtos de reaçäo e a maior reatividade da pozolana À
os bons desempenhos mecânicos
( I'pozol-ana cál-cica") justificam
observados.

os estudos de caracterízação rnineralógica por difratometria
de raios X, análises termodiferenciaj.s e termogravimétricas e
rnicroscopia eletrônica de varredura revelam que os produtos de
reação gerados nas pastas com cal das pozolanas B e c
constituem-se de uma mistura de aluminatos e carboaluminatos
cálcicos hidratados, gehlenita hidratada e de um silicato
cálcico hidratado (c-S-H). No caso da pozolana À (rrpozolana
cálcicart ) , juntamente con os aluminatos e carboaluninatos
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cáfcicos e do c-S-H tem-se, em lugar da gehlenita hidratada,
desenvolvimento de etringita.

o

É interessante notar que os produtos de reação que se
fornan nas misturas de pozolana e cal são poucos variáveis e
das
grandemente dependentes do quirnismo da soluçáo intersticial
pastas. Sob condiçöes supersaturadas em ca(oH) 2, tem-se a
forrnação preferencial de carboaluminatos e al.urninatos cálcicos
hexagonais (tipo c4ÄH13 ) e de um c-S-H relativa¡nente rnais
cálcico. Diminuindo-se gradativarnente a basicidade dessas
soJ-uções, em função do progresso das reações pozolânicas,
atinge-se as condições necessárias para o desenvolvimento da
gehlenita hidratada a quaJ", Por sua Yez, se cristaliza
juntarnente con um c-S-H menos cá1cico. Nas ¡nisturas
originalmente pobres em cáIcio, a gehlenita hidratada e o c-S-H
menos cáfcico podem se desenvolver diretamente sem a formação
prévia dos al-uminatos hexagonais. Para a formaçåo da etringita,
por outro Iado, é necessário que se disponha de algun So¡
dissolvido nessas soluções.
resultados obtidos, pode-se considerar
a gehlenita hidratada como um vafioso trindicador mineralógicot'
da basicidade das pastas, refletindo a sua cristalizaçäo uma
situação bastante insaturada e¡û ca(oH)2.
Fundamentando-se nos

os cinentos experi-mentais preparados com as t¡ês pozolanas
60%,
selecionadas, com teores de adição variando de 10 a
evidenciam que as pozol-anas promovem de fato alteraçòes
sensfveis na maioria das propriedades dos cinentos. Dentre os
aspectos investigados na atual" pesquisa, vale ressaltar o
aumento da finura, a redução da massa especffica, o incremento
na quantidade de água necessáría para obtenção de pastas de
consistência normal e efeitos variados sobre os tempos de pega.
Àl-ém dos efeitos esperados sobre a basicidade, a incorporaçåo de
rnateriais pozolânÍcos tem reflexos tanbém sobre a constituição e
rnj.crotextura dos hidratados gerados .
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Comparativanente ao cimento puro (sen adiçäo de pozolana),
verifica-se que os ci¡nentos que incorporam proporções adequadas
de materiais pozolânicos tendem a exibir uma ¡nicrotextura mais
d.ensa e uniforme e uma menor proporção de vazios desenvolvidos.

Do ponto de vista rnineralógico, as pozolanas de argil-as,
por liberarem alén de silfcio u¡na certa quantidade de alunfnio,
aceleram a transformação da etringita em ¡nonossul foaluminato . Em
condições saturadas em ca(oH)2, e quando a pozolana libera
tanbén algun So3, a etringita pode se manter estável ' porém temse a geração de quantidades significativas de aluminatos e
carboalurninatos cáIcicos hexagonais. As pozolanas de ¡naior
capacidade de fixação de ca(oH) 2 podem, quando em teores
elevados, reduzir s igni ficante¡nente a basicidade dos cimentos

hidratados possibilitando, inclusive, a formaçáo de cristais
gehlenita hidratada .

de

No que se refere à evolução de resistências rnecânicas,
deve-se observar que o desempenho dos cimentos aditivados com
pozolanas de argilas é variável e grandemente dependente das
características da pozolana, do teor de adição e do ternpo de
hidratação considerado.
Nas idades iniciais (3-7 dias), os cimentos aditivados con
pozol-anas de argilas exibem resistências mecânicas inferiores
aos correspondentes sem adição' Essas diferenças tornam-se
entretanto menos expressivas com a redução do teor de adição e
com o aumento da reatividade da pozolana.

Àos 3 dias de idade, o desempenho mecânico dos cimentos
aditivados com a pozoLana quartzosa (B) e com a ¡uetacaul-inita
pura (c) são similares e bastante inferiores aos preparados com
a rtpozol-ana cáIcicat' (À). conprova-se, dessa forma, a maior
reatividade desta úItina, cujos efeitos sobre a resistência já
são perceptfveis após o terceiro dia de hídratação. À ocorrência
de fases hidrauLicanente ativas ( Itproto-cl lnquerrr ) justificam a
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maior reatividade dessa pozolana. Os efeitos das pozolanas B e
somente se tornam perceptfveis após o séti¡no dia de cura-

C

Nas idades rnais longas (28 e 91 dias), os cimentos co¡n
adição de 4oA da rrpozolana cálcicarr e 30å da metacaul-inita pura
superam em até L7Z as resistências mecânicas do cimento puro- É
interessante notar que a incorporação de maiores proporções (até
60Z) da rrpozolana cálcica" (pozolana À) pouco afeta os val-ores
de resistência dos cimentos, os quais, em-bora inferiores,
mantêm-se próximos aos do cirnento puro. Por outro lado, a adição
de teores elevados (acima de 4oZ) da rnetacaulinita pura
(pozolana c) causa um decréscimo sensfvel nos valores dê
resistência. Nessa situação, o desempenho dos cimentos
preparados com a pozoJ-ana c volta a se equiparar aos elaborados
con a pozolana B (pozolana quartzosa), de desempenho inferior.
De fato, em nenhuma proporção ou idade as resistências dos
cimentos preparados com a pozolana B superaran as resistências
do cinento puro (sem adição de pozolana).

os resuttados obtidos com a atual pesquisa contradizern a
suposição geral-mente aceita de que as pozofanas que fixam a
naior quantidade de ca(oH) 2 sã.o, do ponto de vista de evolução
de resistências mecânicas, as mais adequadas para incorporaçào
ao cimento portland, independentemente do teor de adiçäo
considerado.

Às pozolanas que combinam grandes quantidades dê ca(oH)2
proporcionam realmente cimentos de excelentes desernpenhos
rnecânicos até um determinado teor de adição (da ordem de 304oZ). Entretanto, quando adicionadas em altas proporções, a
parceta de cllnquer do cimento não produz hidróxido suficiente
para a completa reação das mesmas. À pozofana residual que
permanece sem reagir passa então a se comportar corno inerte,
diminuindo a resistência mecânica dos cimentos. Este fato,
aliado ao ¡naior requerimento de água, justifica as expressivas
quedas de resístências dos ci¡nentos preparados com teores acima
de 40? da pozolana C.
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Por outro lado, as pozolanas que requerem menores
proporções de ca(OH) 2 podem ser incorporadas em ¡naiores
proporções, sen que se verifique um rtesgotamentorr do hidróxido
gerado pelo clfnquer. obviamente, a adição dessas pozolanas só
se reveLa vantajosa quando a interação con o hidróxido prornover
a formação de produtos de reação de expressiva capacidade
ci¡nentfcia (caso da pozoiana A).
Via de regra, entretanto, as pozolanas que combinan pequena
quantidade de ca(oH)2 ou são rnuito grossas, consti"tufdas de
fases d.e baixa reatividade ou, ainda, exibem uma elevada parcel-a
de rnateriaf inerte associado. os cinentos preparados com adíção
desses ¡nateriais de pior qualidade certamente não exibirão
evoluções de resistências satisfatórias.
conprovam ainda que as
os estudos realizados
caracterlsticas mineralógicas e cornposicionais dos clfnqueres
tanbém influencia¡n o desempenho mecânico dos cimentos
As variações decorrentes das diferenças
aditivados.
composicionais e de reatividade dos clfngueres são todavia rtenos
expressivas que aquelas proporcionadas por alterações na
constituiçåo, reatividade e teor da adição pozolânica.
Em função da grande irnportância dos cristais de alita
(t'C3St') no ganho de resistência mecânica das pastas de cimento
portland e tendo-se em mente também o fato dessa fase ser a
principal responsável- pela geração de Ca(oH)2 durante o processo
de hidratação do cimento, compreende-se a suposição geralmente
aceita de que o clfnquer idea1 para a produção de cimentos
pozolânicos deva exibir o maior conteúdo possfvel- de aÌita.

os cimentos experimentais desenvolvidos revelam que o teor
de alita é efetivamente um dos principais parânetros que regularn
o desempenho ¡necânico dos ci¡nentos aditivados com pozolanas. Nas
idades iniciais, entretanto, dois outros aspectos do cllnquer
também rnostraran-se de grande relevância: o teor de caA e a
reatlvídade dos cristais de aIita. Este úItirno parâmetro pode
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ser corrêIacionado com a dinensão dos cristais de alita,
exibindo os cristais menores e mal formados uma reatividade
nor¡nalmente maior (maior entropia).
Em condições ideais, o cllnquer a ser empregado para a
produção de cimentos corn incorporação de pozolanas deve portanto

ser constitufdo de cristais pequenos e reativos de alita
(dimensão média da ordem dê 30Pm), exibir um teor de alita
próxirno de 65-703 e uma relação caA/c4ÀF superior a 1'
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CONCLUSÕES

À incorporação de pozoJ.anas ao ci¡nento portland constitui,
técnica e econonicarnente , uma das melhores opções da indústria
cimenteira atual.
À produção de cinentos mais duráveis e que suportam melhor
a açáo de meios agressivos, aliada aos beneficios da
substituição do clfnquer por un material de nenor custo
relativo, justifícarn o interesse crescente por essa prática.
Ganhos adicionais são também registrados em decorrência do
incremento de produtividade (maior quantidade de cimento por
tonelada de clfnquer) e, para iguais nfveis de produção, do
aumento da vida útil do jazimento calcário e dos equipamentos de
produção do cllnquer.

Àpesar de extremamente atraente, demonstra-se na atual
pesquisa que a produção de cimentos aditivados deve,
necessariamente, estar embasada em criteriosos estudos técnicoscientlficos. os materiais pozoì-ânicos, por exibirem expressivas
variaçöes de cornposíção e de dese¡npenho ' demandam urn manuseio
ainda mais cuidadoso

.

anáIise global dos rêsul-tados proporcionados pela atual
pesquisa, acrescidos dos dados anterior¡nente obtidos (ZAMPIERI ,
1989), possibilitam as seguintes cônclusöes acerca do(a)s:
Urna

lfétodos e parâuetros para avaliação das pozolanas

os métodos usuais de deterninação da tratiwidade pozolânica"
não possibilitam uma adequada previsão do comportamento da
pozolana quando incorporada ao ci¡nento portland-

Em vista das lirnitações dos métodos tradicionais de
deterrninação da |tatividade pozolânicarr, propõe-se uma
rnetodologia alternativa, na qual a pozolana é investigada
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en pastas com diferentes conteúdos de ca(on)2. A curva de
resistência, obtida por esta metodoJ-ogia, permite una
melhor definição da 'ratividade pozolânicarr dos materiais de
interesse e, paral-elamente, o conhecímento da exata
quantidade de hidróxido de cáIcio que cada pozolana fixa
após um determinado perlodo de reação. o emprego de
minicorpos-de-prova reduz sensivelmente o consumo de
rnateriais, viabilizando o estudo de pozolanas Pouco
abundantes ou produzidas em escala l"aboratorial (<1 kq).
Distintamente dos valores de t'atividade pozolånicarl
proporcionados pelas metodologias convencionais, os
resultados obtidos com a nova rnetodologia mostraram boa
concordância com o desempenho de cimentos experirnentais
preparados com diferentes conteúdos de adição e
investigados após vários perlodos de curaIdealmente, a qualificação das pozolanas deve estar
fundamentada na determinação e análise dos seguintes
parârnetros:

- capacidade cimentfcia dos produtos desenvolvidos
pela reação pozoJ"ânica;
- reatividade da pozotana (expressão da velocidade de
reação ) :

- potencial de fixação de ca(oH)z;
- requerimento de água para igual consistência; e
- particularmente para as argilas calcinadas, a
deterninação do teor de quartzo associado (fase
inerte e de elevada dureza).
Qualificação das matérias-primas argilosas

e teor dos constituintes argilosos, aliado às
condiçöes de queirna e finura do produto final, constituem
os aspectos de maior relevância para a definição da
qualidade da pozolana de argila.

o tipo
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As argilas
cristalizadas,

mal
especialnente as
caulinfticas,
revêIaram-se as mais adequadas para a

produção de pozolanas.
Face ao caráter pozolanicamente inerte e à elevada dureza,

o quartzo é um constituinte indesejáveI nas matériasprimas. Àté teores próxirnos de 30?, entretanto, essa fase
não afeta signif icantemente a qualidade das pozolanas.
çualificação dos cJ-lnqueres
Às caracterfsticas mineralógicas e cornposicionais dos
clfnqueres tambérn inf l-uenciam o desempenho dos cimentos com
pozoì.anas. Às alteraçöes decorrentes exclusivamente do
cIínquer são, tod.avia ' menos expressivas que aquelas
relacionadas com as flutuações de constituição, reatiwidade
ou do teor de adiçäo.
condições ideais, o clfnquer a ser empregado na produção
de cimentos com pozolanas deve exibir um elevado teor de
alita (65-7oZ), ser constituldo de cristais pequenos e
reativos (dimensão dos cristais de alita próxina de 3or¿¡n)
Ern

e, também, nostrar

uma

relação caA/cAAF superior a

1.

Processo de ativação térnica

o processo de ativação térmica representa a introduçåo de
rnodificações e desarranjos na estrutura cristalina dos
argilominerais que, ao final, se rnanifestam pela perda da
água de cristatização e pela formação de um material com
elevado grau de desordem cristalina.
os estudos experimentais desenvol-vidos apontam o intervalo
de 750'c a 850"c como aquele mais adequado para a ativação
À reatividade desses
dos argilominerais caulinlticos.
argilominerais está intimamente relacionada com a geração
de rrmetacaulinitarr , fase de elevada desordem cristalina,
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que se mostra rramorf arr nos ensaios de difratometria
raios X e que ocorre co¡no pseudomorfo da caulinita.

de

o consumo energético para ativaçäo de argilas situa-se
próxirno de 550 kcatr/kg de pozolana produzida. À tltulo de
comparação, ressalta-se que a produção de um quilograma de
cllnquer exige atualnente cerca de 75o-90o kcal nos fornos
via seca e aproximadamente l-1o0-1'5oo kcaì naqueles de via
únida

.

ttatérias-primas alternativas/Àumento de reatividade das
pozolanas de argilas
geral desconsideradas pela indústria cimenteira,
as argilas que exibem uma certa quantidade de carbonatos
associados (até 30å) podem proporcionar pozol-anas de
Embora em

excelentes desempenhos.
À queina a ternperaturas da orde¡n de 7oo-8oo"c' necessária
ativação dos argilominerais promove, simultaneamente,

à
a

descarbonatação parcial da dolonita e, em ¡nenor proporção,
da calcita, e a geração de silicatos e aluminatos cáIcicos
obtén-se' como
( rrproto-c1f nquerrr ) '
mal cristalizados

conseqüência, uma pozolana de maior reatividade e que
proporciona cimentos aditivados de melhores evoluções de
resistência mecânica nas idades iniciais.

o menor requerimento dê ca(oH)2 dessas pozolanas, face ao
caráter mais básico (cao superior a l-02), pernite que
se jarn adicionadas em elevadas proporçöes (até 50-60U ), sem
que se verifique um rresgotamentort do hidróxido liberado
pelo cJ-fnquer. Mesmo nessas proporções, a resistência dos
cirnentos pode superar o li¡nite de 32 MPa inposto por norma,
após 28 dias de cura.

Reações pozolânicas envolvendo argiLas calcinadas

As reações pozoJ.ânicas envolvendo argilas ter¡nicamente
ativadas e o hidróxido de cáLcio são, em sfntese, reações
de dissolução e precipitaçåo de novas fases, essas últirnas
estáveis nas novas condições impostas ao naterial .
No rneio fortemente alcalino das pastas hidratadas de
cimento e nas misturas ricas em ca(oH)z (ptt da ordem de
L2), os argilominerais ativados termicarnente encontram-se
em forte desequillbrio ffsico-qufnico. Como conseqüência,
ocorre a dissolução do silfcio e do alumlnio da superflcie
das partfculas de pozolana e, uma vez atingidos
determinados ti¡nites dê concentração, cristalizarn-se os
produtos de reação. Ern função da grande disponibilidade de
cálcio do meio, os produtos de reaçäo constituem-se
preferencialmente de aluminatos, silicatos e aluminosilicatos de cálcio hidratados .
condições ambiente, os produtos de reaçäo identificados
constituem-se de misturas de aluminatos cáIcicos hexagonais
(carboaluminato e c4ÀH13), gehtenita hidratada (c2ASHg) e
de um silicato cálcico hidratado mal cristalizado (c-s-H) Havendo disponibilidade de fons sulfato, pode-se formar,
tanbén, um sulfoaluminato de cál-cio hidratado (etringita).
Ern

os produtos gerados dependem grandemente do quimismo da
Sob condições
das pastas.
solução intersticial
supersaturadas en Ca(oH)2, tem-se a fornação preferencial
de carboaluminatos e aluminatos cálcicos hexagonais (tipo
e de um c-S-H relativarnente mais cáIcico.
c4AH13 )
Diminuindo-se gradativamente a basicidade dessas soluções,
em função do progresso das reações pozolânicas, atinge-se
as condições necessárias para o desenvolvimento da
gehfenita hidratada a qual , Por sua vez, se cristaliza
juntamente com un c-S-H menos cálcico.
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Pelo fato de cristalizar-se somente em condições isentas de
ca(oH)2, a gehlenita hidratada pode ser considerada como
irnportante rrindicador nineralógicorr, até então não
utilizado.

Hidratação dos cinentos portland aditivados com pozolanas
de argilas
Àlém dos efeitos esperados en relaçäo à basicidade das
pastas (redução do ca(oH)2 disponfvel), a adiçäo de argilas
calcinadas ao cirnento portland aumenta o requerimento de
água para obtenção de pastas de consistência normal e tem
efeitos variados sobre os tempos de pega. À microtextura da
pasta do cirnento torna-se mais densa e co¡npacta ' notando-se
tarnbém mudanças na constituiçäo dos hidratados gerados '

Às alterações observadas decorrem de mudanças nas
caracterfsticas ffsicas dos cimentos ( aumento de finura,
eornplementaçäo granulornétrica ) e' também, das alterações do
dos cimentos hidratados'
quirnisrno da solução intersticial
Às pozolanas de argilas, por liberarem, além do silÍcio,
uma certa quantidade de alurnfnio, aceleram a transformação
da etringita em monossulfoaluminato cáIcico. Em condiçöes
saturadas em Ca(oH)2, e quando a pozolana libera ta¡nbén
algun So3, a etringita pode se manter estável, porén tem-se
a geração de quantidades significativas de aluminatos e
carboaluminatos cáIcicos hexagonais' Às pozolanas de maior
capacidade de fixação de ca(oH)2 podem, quando en teores
elevados, reduzir s ignificativarnente a basicidade dos
cimentos hidratados, possibilitando, inclusive, a forrnação
de cristais de geh]ênita hidratada.
Desempenho mecânico dos cimentos portland aditivados con

pozolanas de argilas

o desempenho mecânico dos cimentos com adição de pozolanas
de argilas é variável e grandemente dependente das
caracterfsticas da pozol-ana, do teor de adição e do tempo
de hidratação considerado.
(3-7 dias), os cirnentos aditivados con
pozolanas de argilas exibem resistências mecânicas
inferiores aos correspondentes sem adição. Essas diferenças
tornam-se menos expressivas com a redução do teor de adição
e com o au¡nento da reatividade da pozolana.
Nas idades iniciais

Nas idades mais longas (28 e 91 dias), os cimentos com
teores da ordern de 30å de adição das melhores Pozolanas
podem superar em até 173 as resistências dos cimentos puros
correspondentes.

Embora as reações pozolânicas comecen a se processar
imediatamente após o infcio da hidratação do cirnento, os
reflexos sobre a resistência mecânica tornam-se mensuráveis
somente após os 7 prineiros dias de curaconpatibi lidade cl f nquet /pozoLana

os cimentos aditivados de melhores desempenhos são
produzidos quando se combinam cllnqueres e pozolanas de
caracterfsticas e desempenhos tanbé¡n otimizados'
Entretanto, os resultados obtidos contrariam a idéia
geralmente aceita de que as pozoLanas que fixam a maior
quantidade de ca(oH)2 são, do ponto de vista de resistência
mecânica, as rnais adequadas para a produção de cimentos
aditivados, independentemente do teor de adição'
Äs pozol-anas de argilas de grande capacidade de fixaçåo de
ca(oH) 2 sáo, de fato, especialmente adequadas para aquelas
sítuações onde se requer pastas com a mênor basicidade
possfvel (expostas, por exenplo, a meios agressivos) '
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Entretanto, quando adicionadas en elevadas proporções
(acina de 4o?), a parcela do cllnquer do cimento não produz
hidróxido suficiente para a cornpleta reação das mesmas,
podendo, nestes casosr ocorrer uma queda acentuada nos
valores de resistência mecânica dos cimentos.
Por outro lado, as pozol-anas que requerem menores
proporções de ca(oH)2 podem ser incorporadas em maiores
proporçóes, sem que se verifique um rresgotanentorr do
hidróxido gerado pelo clfnquer. obviamente, a adição dessas
pozolanas só se revela vantajosa quando a interação com o
hidróxldo promover a formação de produtos de reação de
expressiva capacidade cimentlcia. Via de regr.a, as
pozolanas que cornbinam pequena quantidade de ca(oH)2 ou são
rnuito grossas, constituldas de fases de baixa reatividade
oü, ainda, exibe¡n uma elevada parcela de material inerte
associado. os cimentos preparados com adição desses
rnateriais de pior qualidade certamente nåo exibirão
evoluções de resistências satisfatórias.
Deve-se enfatizar que não necessariamente as otinizações
envolvendo resistência mecânica e durabilidade dos ci¡nentos
aditivados são conseguidas simultaneamente e com um mesmo
teor de adiçåo.
Pesquisas futuras

ou de pesquisa deparamo-nos
com situações nas quais, por Iirnitações de prazo,
sistemática de trabalho ou por coerência aos objetivos
iniciais, não nos é perrnitido investigar ern profundidade os
aspèctos novos e as ramificações que surgen corn a evolução
da pesquisa.
Em

quase todo processo criativo

Dessa forma, apesar dos avanços proporcionados pelo atual
estudo, identificam-se alguns aspectos que seriam
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nerecedores de uma anáIise mais aprofundada, ou de
pesquisas específicas, os quais são apresentados a seguir:
verificar a aplicabitidade e validade do rnétodo proposto
para a seleção e análise de outros tipos de pozolanas;
estudar a possibilidade de redução do tempo total de
ensaio (cura acelerada) e de otimizações na sistemática
de elaboração dos rninicorpos-de-prova (minirnizaçäo de
dispersóes, controle da consistência das pastas,
automação da moldagem, etc. );
analisar a potencialidade da metodologia proposta para a
determinação da reatividade (velocidade de reaçäo) das
pozolanas, deterrninando-se , por exempl.o, a resistência
cornparativa de corpos-de-prova idênticos, rompidos após
urn perfodo ¡nais curto de curai
desenvolver critérios técnico-cientÍ ficos para, a nível
de campo, efetuar utna pré-se1eçâo dos jazirnentos
argilosos rnai s prornissores i
a influência do grau
corn maior detalhe,
investigar,
de cristalinidade natural dos argilominerais na qualidade
do produto calcinado i

verificar a viabil-idade de utilização de resÍduos da
de
impuros e
diatornitos
cerârnica,
indrlstria
argilominerais do grupo das alofanas (naturafmentè não
cristalinos);
estudar o aproveitanento
menos nobres (por exemplo
caÌcinação das argi las i

de
a

combustÍveis alternativos

casca de arroz) para

a
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procurar novas alternativas para cornpensar a evolução
nais Ienta de resistência ¡necânica dos ci¡nentos com
pozolanas nas idades iniciais; e
finalrnente, investigar a influência dos álcaIis solúveis
cono agentes aceleradores da hidratação das pozolanas, em
decorrência do incrernento de basícidade que proporcionarn
nas soluçöes intersticiais das pastas hidratadas.
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