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RESUMO 
 

O estudo prioriza a substituição parcial do clinquer por adições, o que pode 
contribuir de maneira significativa na mitigação da pegada do carbono dentro da 
cadeia produtiva do cimento, do concreto e no seu efeito climático global. Este trabalho 
teve como objetivo avaliar o efeito do empacotamento de partículas em misturas 
quaternárias de aglomerantes hidráulicos (Cimento Portland, micro metacaulim, micro 
fíler calcário e nanossílica).  A estratégia do estudo combinou o uso do modelo de 
empacotamento de Andreasen Modificado (1980) com o método probabilístico de 
Monte Carlo e ajuste pelo critério de convergência por mínimos quadrados. Algoritmos 
específicos foram desenvolvidos em linguagem Microsoft Visual Basic for Aplications 
(VBA) em planilha eletrônica para aplicação do método de Monte Carlo. No estudo em 
laboratório, foram utilizadas técnicas de termogravimetria (TGA/TDA), fluorescência 
(FRX) e difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), 
espectroscopia de energia dispersiva (EDS), porosimetria por intrusão de mercúrio 
(PIM), granulometria por difração de laser, além de ensaios físicos de consistência da 
argamassa em flow table e moldagem e rompimento à compressão de corpos de prova 
de argamassa. Duas ações complementares ao empacotamento visando o aumento 
do desempenho foram adotadas. A primeira foi a redução do tamanho das partículas 
dos materiais substitutos do clinquer através da moagem de alta energia em moinho 
especial e a segunda foi diminuir a porosidade da matriz cimentícia através da redução 
das distâncias entre as partículas com uso de aditivo específico. Os resultados obtidos 
confirmaram o efeito benéfico do empacotamento das partículas e a viabilidade da 
substituição de 50% do clinquer por materiais alternativos e com ganho de 30% na 
resistência aos 28 dias, o que mostra a potencialidade do modelo adotado e a sua 
contribuição efetiva no desenvolvimento de materiais que proporcionam alto 
desempenho e menor emissão de CO2. O aglomerante obtido pôde proporcionar a 
redução das emissões de CO2 de 253 kg/ton no cimento e 56% no concreto.  

 
Palavras-chave:  Cimento. Adições. Metacaulim. Nanossílica. Microfíler. Gás de 
   efeito estufa. Método de Monte Carlo. Empacotamento de  
   partículas. 
 

 

 

  



ABSTRACT 
 

The study prioritizes the partial replacement of clinker by Supplementary 
cementitious materials, which can significantly contribute to the mitigation of the carbon 
footprint within the concrete production chain and its global climate effect.  This work 
aimed to evaluate the effect of particle packing in quaternary blended of hydraulic 
binders (nanosilica, nanolimestone powder, nanocalcined kaolinitic clay, and Ordinary 
Portland cement – NS LC3). The study strategy combined the use of the Modified 
Andreasen packing model (1980) and the Monte Carlo probabilistic method, to 
calculate the quantities of each component of the mixture, which was adjusted to the 
theoretical packing model using the least-squares criterion. Specific algorithms were 
developed in Microsoft Visual Basic for Aplications (VBA) in an electronic spreadsheet 
to apply the Monte Carlo method. In laboratory study, used techniques of 
thermogravimetry (TGA/TDA), fluorescence (RXF) and X-ray diffraction (XRD), 
scanning electron microscopy (SEM), dispersive energy microscopy (DEM), mercury 
intrusion porosimetry (MIP), particle size by laser diffraction, in addition to physical 
tests of mortar consistency in flow table, molding and testing the compression of mortar 
specimens. Two actions complementary to packing aimed at the increasing 
performance were adopted. The first was to reduce the particle size of the clinker 
substitute materials through high energy grinding in a special mill and the second was 
to reduce the porosity of the cementitious matrix by reducing the distances between 
the particles with the use of specific additives. The results obtained confirmed the 
beneficial effect of packing the particles and the feasibility of replacing 50% of the 
clinker with alternative materials and with a 30% gain in strength at the 28 days, which 
shows the potential of the model adopted and its effective contribution in development 
of materials that provide high performance and lower CO2 emissions. The binder 
obtained was able to reduce CO2 emissions by 253 kg/ton in the cement and 56% in 
concrete. 

 
 

Keywords: Quaternary blended Cement. Supplementary cementitious materials. 
Nanometakaolin. Nanolimestone Powder. Greenhouse gas emissions. 
Sustainability. Monte Carlo method. Particle packaging. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Dentre as diversas áreas do conhecimento humano, a engenharia civil tem a 

tarefa inadiável de viabilizar suas atividades e minimizar os efeitos ambientais, através 

de ações que reduzam o consumo de energia, que aumentem a durabilidade das 

construções e que causem menor impacto ambiental. 

 Este trabalho apresenta um estudo do desempenho de adições minerais ao 

cimento Portland em substituição parcial ao clínquer, sua matéria prima principal.   A 

razão da substituição do clínquer está nos seguintes pontos principais:  

a) O consumo elevado de energia térmica com a queima de combustíveis 

fósseis na fase de calcinação do calcário;  

b) uso de energia elétrica no processo industrial de relativa complexidade;  

c) emissão elevada de gases do efeito estufa no processo de 

descarbonatação para a produção do clínquer; 

d) uso de matérias primas não renováveis; 

e) reduzir áreas de disposição de resíduos, no caso de subprodutos como 

o fly-ash, escória de alto forno, CCA, SA e metacaulim residual.  

 Tais implicações devem exercer preocupação naqueles que fomentam as 

atividades na construção civil, essencial ao desenvolvimento humano. E, sendo assim, 

devem ter como objetivo fundamental proporcionar a sua sustentabilidade. As 

necessidades básicas humanas de habitação, alimentação, saneamento e transporte 

entre outras, exigem recursos naturais e que devem ser consumidos com 

responsabilidade e de forma a possibilitar a viabilidade das gerações futuras. Em 2015 

a ONU estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas para 

uma Agenda de 15 anos até 2030. Dentre eles esta tese destaca o “Objetivo 12. 

Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis” e “Objetivo 13. Tomar 

medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos”. Eles 

equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social 

e a ambiental (ONU, 2015). 

 Entre algumas possibilidades do uso de adições minerais ao cimento Portland, 

estão os resíduos industriais como a cinza volante “fly ash”, a escória de alto forno, a 

cinza de casca de arroz e as sílicas ativas.  Porém, estas estão relacionadas com 

outras atividades industriais e que nem sempre estão disponíveis com a proximidade 

necessária às instalações produtoras e aos consumidores de cimento. Há então a 
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necessidade da busca por outras possibilidades como a da produção de adições 

utilizando os recursos das jazidas de calcário existentes e já utilizadas (SCRIVENER; 

JOHN; GARTNER, 2018).  

 Nesse estudo, o uso da argila calcinada e do fíler de calcário combinados à 

nanosílica e ao cimento visam otimizar a distribuição granulométrica, tendo como 

referência o uso do modelo teórico de empacotamento definido por Funk e Dinger 

(1980) e, por consequência, aumentar a compacidade da matriz da pasta após 

endurecimento, melhorando assim as características físicas, mecânicas e químicas 

do cimento e do concreto resultante. Os fundamentos de empacotamento de 

partículas utilizados no concreto e argamassas também podem ser 

estendidos aos materiais cimentícios. Chen et al., (2020) explicam que o 

enchimento de vazios sucessivos por partículas de tamanho menor pode aumentar a 

densidade de empacotamento dos materiais cimentícios. Por sua vez, a redução dos 

vazios proporciona a redução do volume de água e há melhora na resistência e na 

durabilidade. Pode-se destacar que o empacotamento de partículas possui maior 

efetividade quando aplicado em materiais mais finos, já que as forças entre as 

partículas que causam a aglomeração e reduzem o empacotamento são maiores 

(ZHANG et al., 2011). 

Essa abordagem prioriza a característica principal do material denominado 

concreto de cimento Portland, que é a resistência à compressão, e os efeitos da 

substituição parcial do clinquer por adições, na “pegada do CO2” na construção civil. 

Aborda-se não somente a redução das emissões do gás de efeito estufa na fabricação 

do cimento, mas também o seu efeito na produção de concretos, o que resulta 

efetivamente na redução dessas emissões em um contexto holístico.  Nesse sentido, 

não é suficiente reduzir as emissões dentro das fábricas de cimento, é fundamental e 

necessário produzir concretos que proporcionem melhoria efetiva no impacto nas 

mudanças do clima do planeta. 

Considerando que o principal processo gerador de emissões de CO2 na 

cadeia de fabricação do cimento é a produção do clínquer, o que engloba 

fundamentalmente a descarbonatação do calcário com a queima de combustíveis 

fósseis nos fornos, a abordagem principal deste estudo foi a substituição parcial do 

clínquer Portland por adições de baixa emissão. O trabalho avalia, por inferência, ao 

final, o aumento do desempenho das resistências mecânicas efetivas nos compósitos 
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a base de cimento Portland, proporcionando a redução dos índices de emissões de 

CO2 por unidade de resistência nos concretos. 

1.1 JUSTIFICATIVAS 

1.1.1 Justificativas sociais 

Do ponto de vista da melhoria de qualidade da vida humana, o mundo ainda 

necessita de grandes quantidades de materiais de construção. A adaptação do meio 

ambiente às suas necessidades ainda é o fator crítico e essencial para atender as 

demandas para a sustentação da existência da sociedade humana. 

A expansão da população urbana é um fenômeno comum em grande parte 

do globo terrestre e que causa o aumento das necessidades habitacionais nas regiões 

metropolitanas. Essa concentração populacional provoca problemas de mobilidade 

urbana, escassez de habitações, necessidade de fornecimento de energia elétrica, 

abastecimento de água, redes de coleta e tratamento de esgoto. Não diferente do 

restante do globo, o cenário brasileiro aponta para a necessidade do uso mais 

eficiente dos recursos naturais locais e de maneira autossustentável (MARQUES 

FILHO, 2010). 

1.1.2 Justificativas ambientais 

Grande parte dos impactos ambientais é decorrente de um modelo de 

desenvolvimento que tem o planeta como fonte inesgotável de recursos e trata-o como 

receptáculo de todo o lixo produzido pela atividade humana. A partir do século XX, as 

consequências globais desta abordagem começaram a aparecer, e a necessidade do 

estudo de novas formas de explorar os recursos naturais de nosso planeta e assegurar 

a sustentabilidade da existência humana se justifica claramente. Para tanto, políticas 

públicas que promovam o aumento da oferta e do uso de adições ao cimento, da oferta 

de combustíveis alternativos e do coprocessamento, serão importantes para a 

redução das emissões do setor. Similarmente, há de se considerar medidas que 

incentivem as novas plantas do setor a obter a rota tecnológica e tecnologias mais 

modernas (MDIC, 2015). 

Segundo o Relatório Especial do IPCC de 2018, as emissões antropogênicas 

de gases de efeito estufa aumentaram desde a era pré-industrial, impulsionadas em 

grande parte pelo crescimento econômico e populacional, e estão mais elevadas do 
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que no passado. Essas emissões elevaram as concentrações atmosféricas de dióxido 

de carbono, metano e óxido nitroso a índices sem precedentes nos últimos 160 anos. 

Os seus efeitos, juntamente com os de outros fatores antropogênicos, foram 

detectados em todo o sistema climático e é extremamente provável em termos 

estatísticos que são a causa dominante do aquecimento observado desde meados do 

século XX (IPCC, 2018). 

O aquecimento do sistema climático é inequívoco, e desde a década de 1950, 

muitas das mudanças observadas são sem precedentes ao longo de milênios. A 

atmosfera e o oceano têm aquecido, as quantidades de neve e gelo diminuíram, e o 

nível do mar subiu. A influência humana no sistema climático é clara e as emissões 

antrópicas recentes de gases de efeito estufa são as mais altas da história (IPCC, 

2018). A temperatura média global da superfície terrestre e oceânica em fevereiro de 

2020 ficou 1,1ºC acima da média do século 20, e é a segunda maior já registrada 

depois de 2016 (NOAA, 2020).  

Desde a última era glacial até o período de crescimento da industrialização no 

século 19, a concentração de CO2 na atmosfera manteve-se inalterada em 280 ppm. 

A partir da aceleração da industrialização, no início do século 20, a concentração de 

CO2 começou a subir, lentamente no início e depois acelerou rapidamente. 

Globalmente, as emissões de CO2 da indústria do cimento representam cerca de 7% 

das emissões totais produzidas pelo homem (SNIC, 2019). 

Alguns dos efeitos do aquecimento global podem ser listados conforme (IPCC, 

2014): 

a) Aumento acentuado do derretimento das geleiras, lençóis de gelo e 

calotas polares; 

b) ameaça às populações costeiras devido à elevação do nível do mar; 

c) aumento incomum no número e intensidade de ondas de calor, secas 

e incêndios florestais; 

d) aumento na frequência e intensidade das tempestades e furacões em 

todo o planeta; 

e) impacto do clima sobre a produção agrícola e de animais, e sobre 

recursos hídricos e hidroelétricos; 

f) mudanças nas espécies botânicas terrestres e aquáticas. 
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Na era do aquecimento global, a durabilidade e a sustentabilidade dos 

materiais serão consideradas mais importantes que a alta resistência inicial ou a alta 

velocidade de produção. A opção atual de modelo de desenvolvimento econômico e 

industrial torna-se insustentável (SCRIVENER; JOHN; GARTNER, 2018). 

O concreto é o segundo material mais utilizado pelo homem e, atualmente, é 

mais do que simplesmente uma mistura de cimento, água e agregados, sendo cada 

vez mais constituído de componentes minerais, aditivos químicos, fibras, entre outros 

(AÏTCIN, 2000). 

Em escala mundial, aproximadamente 90% das emissões de CO2 oriundas da 

fabricação de cimento ocorrem durante a produção de clínquer, por meio da 

calcinação/descarbonatação da matéria-prima e da queima de combustíveis no 

interior do forno. A parcela restante resulta do transporte de matérias-primas e das 

emissões indiretas pelo consumo de energia elétrica na fábrica. A FIGURA 1 

apresenta a distribuição média das emissões de CO2 na indústria de cimento no Brasil 

(SNIC, 2019). 

FIGURA 1 - DISTRIBUIÇÃO MÉDIA DAS EMISSÕES DE CO2 NA FABRICAÇÃO DO CLÍNQUER  

 
FONTE – SNIC (2019) 

A principal fonte de emissão de GEE durante a produção de cimento é 

inerente ao processo e ocorre na descarbonatação de carbonatos (CaCO3) em óxido 

e dióxido de carbono, conforme a Equação (1)  (IPCC, 2014). O principal carbonato 

necessário para produzir clínquer é o carbonato de cálcio (CaCO3), presente no 

calcário. 

CaCO3    →  CaO + CO2 (1) 
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 A cada 1.000 kg de calcita (CaCO3) calcinada são gerados 560 kg de CaO e 

440 kg de CO2, e, a cada 1.000 kg de clínquer fabricados gera-se em média 

aproximadamente 815 kg de CO2 (WORRELL1 et al., 2001 apud COSTA et al., 2013).   

 Segundo o “World Business Council for Sustainable Development” (WBCSD-

CSI, 2019), as emissões médias anuais estão apresentadas conforme a FIGURA 2 e 

no Brasil em 2017 foram de 614 kg de CO2 por tonelada de cimento produzido. 

FIGURA 2 - EMISSÕES ESPECÍFICAS DE CO2 NA FABRICAÇÃO DO CIMENTO 

FONTE: WBCSD-GNR 2019 

 Segundo o Roadmap Tecnológico do cimento feito pelo SNIC-2019, para o 

período 2030 e 2050, no Brasil, o volume de adições deverá aumentar, reduzindo o 

fator clínquer dos níveis atuais (ao redor de 67%) para 59% em 2030 e para 52% em 

2050. Dado o caráter regional de distribuição de algumas dessas adições e a previsão 

de menor disponibilidade futura das adições tradicionais, escória e cinzas volantes, 

em função da evolução dos processos tecnológicos, prevê-se o aumento do teor de 

fíler calcário como uma das alternativas mais promissoras na mitigação das emissões, 

conforme a FIGURA 3 (SNIC, 2019). 

 
  

 
1 WORRELL et al. Carbon Dioxide Emissions From the Global Cement Industry. Annual Review 
Energy and the Environment, v. 26, n. 1, p. 303- 29, 2001. 
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FIGURA 3 - EVOLUÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ADIÇÕES AO CLÍNQUER 

 
FONTE:  SNIC (2019) 

1.1.3 Justificativas tecnológicas 

Segundo Dal Molin (2011) e Mehta e Monteiro (2014), o uso das pozolanas 

com uma distribuição granulométrica adequada, proporciona vantagens técnicas 

como:  

a) Melhoria da reologia do concreto no estado fresco, aumentando a sua coesão 

e diminuindo a tendência de segregação dos materiais, mesmo quando 

aumentada a sua plasticidade; 

b) diminuição da permeabilidade do concreto, pois preenchem os poros capilares 

com partículas finas, denominado de efeito fíler, assim como reagem com o 

hidróxido de cálcio, transformando em um silicato insolúvel; 

c) aumento das resistências mecânicas nas idades avançadas; 

d) redução do calor de hidratação, pois reduz a quantidade de compostos 

exotérmicos do cimento, o que é importante em obras de grandes volumes 

maciços; 

e) aumento da resistência ao ataque químico de águas sulfatadas e ataques por 

cloretos; 

f) inibição ou redução das reações álcali-agregado (RAA).  

Além das vantagens inerentes às características intrínsecas do concreto, tem-

se ainda a relativa facilidade na obtenção das argilas calcinadas em instalações 

industriais de menor complexidade, pois requerem apenas o aquecimento controlado 

por um período curto. Pode-se também acrescentar às vantagens técnicas a maior 

facilidade de moagem das argilas calcinadas comparadas à moagem do clínquer e 

das cinzas, o que significa maior durabilidade das instalações de moagem e menores 
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custos de operação e manutenção (ZAMPIERI, 1993, SCRIVENER; JOHN; 

GARTNER, 2018). 

1.1.4 Justificativas econômicas 

Comercialmente, o cimento é uma “commodity” de baixa substitutibilidade, 

presente em quase todo tipo de construção, desde a mais simples moradia até a mais 

complexa obra de infraestrutura, das fundações ao acabamento final (SNIC 

PRESSKIT, 2013). 

Intimamente relacionado ao fator econômico está o consumo de energia, pois 

para produzir o clínquer se necessita atingir aproximadamente 1450ºC e em média 

consome-se 730 Kcal/kg de energia térmica (ZAMPIERI, 1993) e 110 kWh/ton de 

cimento de energia elétrica (MDIC, 2015), enquanto que para a calcinação de argilas 

cauliníticas são necessários de 750ºC a 850ºC, o que consome entre 450 e 650 

kcal/kg de energia térmica (ZAMPIERI, 1993), ou seja, 25% a menos em média de 

energia térmica para produzir argila calcinada em comparação com o clínquer. E para 

os materiais de origem residual como a sílica, o fly ash e a escória, não há consumo 

específico de energia térmica ou elétrica. 

1.2 OBJETIVOS 

A abordagem principal deste estudo foi a substituição parcial do 

clínquer Portland por adições de baixa emissão. O principal objetivo foi avaliar o efeito 

do uso de um modelo de empacotamento em partículas micropulverizadas em moinho 

de alta energia utilizando, o Método de Monte Carlo (MMC) para ajuste granulométrico 

ao modelo de Andreasen Modificado e obter uma mistura quaternária de aglomerante 

(cimento Portland, sílica ativa, metacaulim e fíler calcário) que alcançasse 

características superiores de resistência mecânica e com menor emissão de CO2 do 

que os cimentos Portland existentes.  

A pesquisa visou utilizar o efeito físico do empacotamento associado ao da 

nucleação a fim de diminuir a porosidade, aumentar a resistência mecânica e reduzir 

as emissões CO2 na produção de cimentos e dos concretos. 

1.3 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 Esta pesquisa foi dividida em três etapas. A primeira etapa consiste nos 

Capítulos 1 e 2. No Capítulo 1, são apresentados a introdução do tema e sua 
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contextualização, seguindo com as justificativas sociais, ambientais, tecnológicas e 

econômicas, assim como define os objetivos do trabalho.  O Capítulo 2 abrange a 

revisão bibliográfica que trata dos aspectos da produção do cimento, sua composição, 

processo de hidratação, resistência mecânica, adições suplementares e suas reações 

pozolânicas, finalizando com os cimentos alternativos. 

 A segunda etapa consiste no programa experimental, que inicia com o Capítulo 

3 que trata da fundamentação da tese sobre a avaliação do efeito do empacotamento 

e o método proposto. No Capítulo 4 segue a parte experimental com o planejamento, 

definição dos materiais, ensaios de caracterização, definição do modelo teórico de 

empacotamento, apresentação do algoritmo do Método de Monte Carlo (MMC), e 

proposta para isolamento do efeito químico e físico.  No Capítulo 5 estão apresentados 

os resultados dos cálculos do MMC e curvas resultantes de empacotamento, as 

matrizes das misturas das argamassas e pastas, o processo de moldagem, resultados 

dos ensaios físicos e químicos.  Nesse Capítulo são feitas as análises comparativas 

e estatísticas para a verificação do efeito do empacotamento. 

 Na terceira etapa, o Capítulo 6 apresenta as conclusões parciais da redução 

do tamanho das partículas, modelo de empacotamento, aplicação do método de 

MMC, a atividade pozolânica, porosidade, redução da emissão de CO2 e conclusões 

finais. 

1.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 Esta pesquisa limita-se ao estudo da mistura quaternária de cimento tipo CP V 

ARI, com fíler de calcário, metacaulim e sílica ativa aplicando-se o modelo de 

empacotamento teórico de Andreasen através do MMC com materiais disponíveis.  Os 

ensaios limitam-se à resistência à compressão feita em corpos de prova (CPS) de 

argamassa, atividade pozolânica através de ensaios de termogravimetria (TGA), 

fluorescência de raios-X (FR-X), difração de raios-X (DR-X) e porosimetria por intrusão 

de mercúrio (PIM), feitas em CPS de pasta de cimento. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO CIMENTO  

O cimento pode ser definido como um pó fino, com propriedades 

aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que endurece sob a ação da água através da 

hidratação de seus compostos, resultando principalmente em silicatos hidratados de 

cálcio. Com a adição de água, na fase plástica se torna uma pasta homogênea, capaz 

de endurecer após algumas horas e conservar sua estrutura, mesmo em contato com 

a água.  Na forma de concreto, quando a pasta de cimento é misturada com agregados 

como areias e pedras britadas, pode ser lançado em moldes para adquirir formas 

estruturais e volumes desejados, tornando-se uma pedra artificial, com capacidade de 

suportar grandes esforços mecânicos de compressão principalmente (CENTURIONE; 

KIHARA, 2005; MDIC, 2015).   

O endurecimento e ganho de resistência da pasta ocorre num prazo entre 

algumas horas (2 horas aproximadamente para a maioria dos cimentos) a alguns dias 

(entre 3 a 90 dias para a maioria dos cimentos tipo Portland), e apresenta as 

características de ter boa durabilidade nas condições mais normais de exposição ao 

longo do tempo (50 ou mais anos), possui estabilidade química e volumétrica em 

condições ambientes favoráveis, não propaga o fogo, possui bom isolamento térmico 

e acústico, normalmente apresenta elevado pH o que lhe dá a propriedade de proteger 

quimicamente o aço quando combinado para formar as estruturas de concreto armado 

ou protendido (SNIC, 2017; COUTINHO, 2006).  

O consumo per capita anual mundial de cimento em 2019 foi de 546 

kg/habitante, sendo a produção de cimento no ano de 4.2 bilhões de toneladas 

conforme STATISTA-WEB PAGE, 2020a (FIGURA 4) e para uma população mundial 

estimada em 7,69 bilhões de habitantes conforme STATISTA - WEB PAGE, 2020b e 

UNITED NATIONS – AFFAIRS DIVISION, 2019. 
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FIGURA 4 – PRODUÇÃO GLOBAL ANUAL DE CIMENTO 

 
FONTE: STATISTA – WEB SITE (2020) 

2.2 CARACTERÍSTICAS DA INDÚSTRIA DO CIMENTO 

A capacidade das fábricas de cimento na média está na faixa típica de 1,5 a 

2,5 milhões de t/ano, resultando em linhas de produção de clínquer entre 4.000 e 

7.000 t/dia. Linhas de cimento e clínquer muito grandes de 10.000 ou até 12.000 t/dia 

são exceção e ficam localizadas onde há facilidade de transporte para distribuição 

doméstica ou no litoral para distribuição internacional, segundo Nobis2 (2009 apud 

SCHNEIDER et al., 2011). 

 O investimento inicial para a implantação de um projeto, dos estudos 

preliminares até o início de operações de uma fábrica de cimento (FIGURA 5) para 

uma unidade de média capacidade instalada é de aproximadamente US$ 300 milhões 

e um prazo necessário de implantação entre de 3 a 5 anos. Por conta desse 

investimento elevado, há poucos grupos produtores participantes nos mercados, tanto 

no contexto nacional quanto no global, fazendo que o setor seja considerado um 

oligopólio natural (CBIC, 2017).  

 

 

 
2 R. Nobis, Burning Technology, Cement International (2009). 
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FIGURA 5 - VISTA AÉREA DE UMA FÁBRICA DE CIMENTO  

FONTE: CIA CIMENTO ITAMBÉ 

De acordo com diferentes cenários de redução e com o roteiro publicado pela 

Agência Internacional de Energia3 (IEA), espera-se que a indústria do cimento 

contribua para a mitigação de CO2 globalmente através de um conjunto de medidas 

diferentes, entre as quais a captura de carbono (Carbon Capture and Storage (CCS)) 

desempenha um papel importante. Para 2020, previa-se que aplicações comerciais 

de tecnologias CCS nos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), e em extensão significativa em países como 

China e Índia, segundo Schneider et al. (2011), porém isso eleva os custos, fazendo 

com que a substituição parcial do clínquer passe a ser uma alternativa mais viável 

principalmente nos países em desenvolvimento. 

Porém, além dos aspectos técnicos, o quadro econômico será decisivo para 

futuras aplicações de captura de carbono na indústria de cimento. Estima-se que os 

custos de captura de CO2 sejam de 20 a 50 € / tCO2. Isso não inclui custos adicionais 

para transporte e armazenamento de CO2. Além disso, não estão inclusos os custos 

para o potencial aperfeiçoamento da tecnologia de cimento existente, incluindo as 

trocas necessárias de combustíveis e matérias-primas. Com base nas emissões 

evitadas de CO2, as estimativas de custo em 2011 variaram de 24 a 75 € / t CO2. 

Esses custos são mais altos devido à sua eficiência geral reduzida em relação a uma 

planta de referência sem captura de CO2.  Neste contexto, a redução da participação 

 
3 International Energy Agency (IEA), [on-line], Cement roadmap targets, 2009. http:// 
www.iea.org/papers/2009/Cement_Roadmap_targets_viewing.pdf. 
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do clínquer torna-se relevante economicamente, e, principalmente, nos países em 

desenvolvimento (SCHNEIDER et al. 2011).   

2.3 COMPOSIÇÃO BÁSICA DO CIMENTO  

A mais simples formulação do cimento Portland envolve tão somente a 

moagem do clínquer previamente obtido, com uma ou mais formas de sulfato de cálcio 

(gesso) com o objetivo principal de regular o tempo de "pega" ou endurecimento inicial 

do produto (ZAMPIERI, 1993).  

O cimento é obtido a partir da mistura e moagem de clínquer (produto 

intermediário do cimento), em conjunto com outros materiais como o sulfato de cálcio 

e os genericamente denominados de adições. É possível obter diferentes tipos de 

cimento variando a proporção e os materiais utilizados como adições. Sua 

composição química é basicamente de óxidos combinados no clínquer, que são: CaO, 

SiO2, Al2O3  Fe2O3, MgO e CaSO4 (COUTINHO, 2006). 

Os silicatos e aluminatos, principais constituintes de um clínquer com fases 

puras, estão representados pelas tradicionais abreviaturas da indústria cimenteira 

(GOBBO et al., 2013):  

a) C3S – Alita (Ca3 SiO5); 

b) C2S – Belita (Ca2 SiO4);  

c) C3A – Aluminato tricálcico (Ca3 Al2O6);  

d) C4AF – Celita - Ferroaluminato tetracálcico (Ca2 Al FeO5);  

e) (MgO) - Periclásio e (CaO) cal livre, menos frequentes.  

Na notação da química do cimento, TABELA 1 e TABELA 2, os compostos 

básicos têm a sua abreviação definida da seguinte forma:  

TABELA 1 - NOTAÇÃO DAS ABREVIAÇÕES NA QUÍMICA DO CIMENTO 
Composto Notação Abreviada 

CaO C 
SiO2 S 
Al2O3 A 
Fe2O3 F 
MgO M 
Na2O N 
K2O K 
H2O H 
SO3 Ŝ 

FONTE: GOBBO (2013) 

 As propriedades do cimento Portland estão relacionadas ao teor de seus 

compostos (TABELA 2), e módulos químicos de controle (TABELA 3) porém é difícil 
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obter alguma conclusão com os óxidos apenas.  É prática comum na indústria do 

cimento calcular os teores dos compostos básicos a partir dos óxidos utilizando-se as 

equações desenvolvidas por R.H. Bogue (NEVILLE, 2015).  As equações de Bogue 

para estimar a composição teórica ou potencial dos compostos do cimento Portland 

estão na TABELA 4. 

TABELA 2 - COMPOSTOS BÁSICOS DO CIMENTO PORTLAND 

Composto Fórmula Química Notação 
Abreviada Teor médio Nome 

Silicatos tricálcicos 3CaO.SiO2 C3S 40% a 70% Alita 
Silicatos dicálcicos 2CaO.SiO2 C2S 10% a 30% Belita 

Ferro aluminato 
tetracálcico 4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF 8% a 20% Celita 

Aluminato tricálcico 3CaO.Al2O3 C3A 1% a 15% --x-- 
Óxido de cálcio livre CaO C 0,2 a 4% Cal livre 

Óxido de magnésio livre MgO M 0,5 a 6% Periclásio 
Sulfato de potássio K2SO4 KŜ 0,3 a 1,5% Arcanita 

Sulfato de sódio Na2SO4 NŜ 0,3 a 1,5% Tenardita 
Sulfato de cálcio hidratado CaSO4.2H2O CŜH2 0,5 a 5% Gipsita 
Sulfato de cálcio (gesso) CaSO4 CŜ 0 a 1% Anidrita 

FONTE: KIHARA et al. (2005); MEHTA, MONTEIRO (2014) 
 

Alguns parâmetros químicos foram estabelecidos ao longo da história da 

fabricação do cimento e são conhecidos como módulos químicos (TABEL 3). Dentre 

eles, os mais usuais são o fator de saturação em cálcio (FSC), o Módulo Hidráulico, 

Módulo de Sílica (MS) e o módulo de Alumina (MA), segundo Centurione e Kihara 

(2005). 

A FIGURA 6 apresenta a fase cristalina da Belita (C2S) de forma ligeiramente 

arredondada, da Alita (C3S) em forma mais angular e o material intersticial composto 

por C3A e C4AF (BATTAGIN; BATTAGIN, 2010). 
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TABELA 3 - MÓDULOS QUÍMICOS BÁSICOS DO CIMENTO PORTLAND 
Módulo Químico Equação (CENTURIONE,1993) Limites 

Módulo Hidráulico 
CaO

SiO2 +Al2O3 + Fe2O3
 1,7 < MH < 2,3 

Módulo de Sílica 
SiO2

Al2O3 + Fe2O3
 2 < MS < 3 

Módulo de Alumina ou 
de Fundentes 

Al2O3 

Fe2O3
 1,5 < MA < 2,5 

Fator de Saturação em 
Cálcio 

CaO
2,8 . SiO2  + 1,18.Al2O3 + 0,65.Fe2O3

 0,9 < FSC < 0,98 

FONTE: CENTURIONE; KIHARA (2005) 
 
 

TABELA 4 – CÁLCULO DOS COMPOSTOS BÁSICOS DO CIMENTO PORTLAND 

Composto Equações de Bogue (NEVILLE, 2015) 

(C3S) Alita %C3S = 4,071.CaO – 7,6.SiO2 – 6,718. Al2O3 – 1,43.Fe2O3 – 2,85.ŜO3   

(C2S) Belita %C2S = 2,867. SiO2 – 0,7544. C3S 

(C3A) %C3A = 2,65. Al2O3 – 1,692. Fe2O3 

(C4AF) %C4AF = 3,043. Fe2O3 

FONTE: NEVILE (2015) 

FIGURA 6 – MICROGRAFIA ÓTICA POR LUZ REFLETIDA DO CLÍNQUER 
 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: BATTAGIN (2010) 

2.4 CLÍNQUER  

Para a fabricação do clínquer Portland (FIGURA 7), a matéria prima deve 

conter em sua composição química os óxidos principais do clínquer. Raramente esses 

componentes são encontrados em uma única rocha em proporções adequadas. Por 

isso, é necessário empregar misturas de dois ou mais tipos de rochas. O calcário entre 

70% e 80%, a argila e quartzito complementando são as matérias primas comuns do 
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clínquer. Eventualmente são adicionados corretivos como o minério de ferro, areia, 

bauxita, entre outros (BATTAGIN; BATTAGIN, 2010).  

As etapas relacionadas às matérias primas são: extração, britagem, pré-

homogeneização, correção com aditivos como filitos, quartzitos, minério de ferro, 

moagem e homogeneização, que permitem que o material resultante, a farinha, 

apresente a composição química preestabelecida, a finura e a homogeneidade 

adequadas. Após, segue a fase de cozedura que se inicia nos silos de farinha crua 

que abastecem o forno, pré-calcinação, calcinação no forno rotativo e resfriamento 

(COUTINHO, 2006).  

Um forno moderno é constituído por um conjunto de ciclones (pré-

aquecedores), um maçarico secundário (pré-calcinador), responsável pela 

descarbonatação do calcário, um forno rotativo (FIGURA 8) com o maçarico principal 

e um resfriador industrial no final do processo de clinquerização (COUTINHO, 2006). 

FIGURA 7 - CLÍNQUER APÓS RESFRIAMENTO 

FONTE: (COUTINHO-2006) 
 

FIGURA 8 – FORNO ROTATIVO DE CLÍNQUER COM RESFRIADORES SATÉLITES 

 

 

 

 
 

FONTE: SNIC (2017) 

2.5 HIDRATAÇÃO DO CIMENTO

O cimento no estado anidro não oferece capacidade aglomerante, essa 

capacidade só é adquirida quando adicionada a água na mistura. Brunauer e 

cm      
mm 
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Copeland4 (1964 apud MEHTA; MONTEIRO, 2014) descrevem que a hidratação é 

essencialmente a reação da água com os compostos do cimento anidro. Os três 

aspectos que merecem importância nas reações são: as alterações da matéria; as 

variações de energia e a velocidade das reações. Cada um desses aspectos interessa 

para quem está trabalhando com o material e precisa conhecer todas as 

características tanto no estado plástico, duração desta fase, prazo de endurecimento, 

calor gerado, quanto no estado endurecido como o tempo necessário para absorver 

esforços mecânicos, entre outros. Neville (2015) propõe dois mecanismos de 

hidratação: 

a) Hidratação por dissolução-precipitação – envolve a dissolução dos 

compostos anidros em seus constituintes iônicos, formação de hidratos 

em solução e eventual precipitação de hidratos devido a 

supersaturação; 

b) hidratação no estado sólido ou topoquímico do cimento – as reações 

ocorrem diretamente na superfície dos compostos dos grãos de 

cimento anidro sem que os compostos entrem em solução. 

No estágio inicial da hidratação, estudos de microscopia eletrônica apontam 

para reações predominantemente de dissolução-precipitação. Nas etapas posteriores, 

quando a mobilidade iônica é restrita, a hidratação ocorre por reações topoquímicas 

no estado sólido (NEVILLE, 2015). 

A hidratação do cimento Portland é um sistema complexo pois o teor relativo 

de cada composto tem efeito sobre o todo. Embora cada fase tenha uma reação 

característica isoladamente, elas não se comportam da mesma forma quando estão 

agrupadas. As variáveis da hidratação dependem das condições de clinquerização e 

moagem como: dimensão do cristal, morfologia, textura, teor de substituintes e 

polimorfismo (CINCOTTO, 2011).  

 Na hidratação do cimento há uma interdependência de muitas variáveis. Dentre 

os fatores de maior expressão destacam-se os efeitos da temperatura, da finura do 

cimento, das eventuais adições, da relação água/sólido utilizada, além das variações 

relacionadas às características do clínquer portland, como por exemplo o seu aspecto 

 
4 Brunauer,S., and L.E.Copeland, The Chemistry of Concrete,Sci. Am., April (1964) 
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multifásico, suas oscilações de composição e as reatividades diferenciadas de suas 

fases constituintes (ZAMPIERI, 1989). 

A relação água/cimento (a/c), a concentração e valência dos íons fornecidos 

pelas espécies químicas solúveis, afetam a dinâmica das reações de hidratação no 

sentido de atingir a forma mais estável (MEHTA; MONTEIRO, 2014).  Cada cimento 

pode ter a sua reatividade avaliada em qualquer idade de hidratação através de 

diferentes técnicas com base em: 

a) Quantificação do teor de água quimicamente combinada na 

transformação de espécies químicas anidras em hidratadas; 

b) quantificação dos produtos hidratados; 

c) determinação da evolução do calor de reação; 

d) evolução do ganho de resistência mecânica. 

Como o cimento Portland é uma mistura heterogênea, a sua hidratação 

também ocorre de forma distribuída e em velocidades diferentes, dependendo de cada 

tipo de composto.  Alguns compostos importantes são diferenciados sendo os 

aluminatos e os silicatos os dois mais definidos. Os aluminatos têm a sua velocidade 

de hidratação muito mais rápida e definem as características de tempo de início de 

pega da pasta.  Já os silicatos, representando cerca de 75% do cimento Portland 

comum, determinam as características do endurecimento e da resistência mecânica 

(MEHTA; MONTEIRO, 2014). 

2.5.1 Hidratação dos aluminatos  

A reação do C3A com a água é imediata, os hidratos cristalinos como C3AH6, 

C4AH19 e C2AH8, formam-se rapidamente, com a liberação de uma grande quantidade 

de calor. Para retardar as reações do C3A, e viabilizar a utilização dos cimentos na 

construção, há a adição de gipsita.  Muitas têm sido as propostas para explicar o 

mecanismo de retardo da hidratação do C3A pela gipsita (Ca(SO4).2H2O). Uma delas 

propõe que a solubilidade do C3A é reduzida na presença de íons hidroxila (OH-), 

sulfato (SO42-) e álcalis (Al (OH)4) (TIRONI et al., 2014).   

Os produtos cristalinos da reação são a etringita (trissulfoaluminato de cálcio 

hidratado), pequenas agulhas prismáticas (PANIAGUA, 2014) e ou 

monossulfoaluminato de cálcio hidratado, finas placas hexagonais conforme a 

FIGURA 9(b). 
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FIGURA 9 – ETRINGITA E MONOSSULFATO DE CÁLCIO HIDRATADO  
        

 

 

 

 

 

 

 

 
 (a)                                          (b)   

FONTE: (a) PANIAGUA (2014); (b) MEHTA, MONTEIRO (2014) 

A etringita (Equação (2)) é o primeiro hidrato a se cristalizar, normalmente, 

durante a primeira hora da hidratação, contribuindo para a perda de plasticidade, 

solidificação da pasta e desenvolvimento da resistência inicial.  Após o sulfato ter sido 

consumido, quando a concentração de íons aluminato [Al(OH)4]- aumenta devido à 

hidratação de C3A e C4AF, a etringita se torna instável e é gradualmente convertida 

para a fase monossulfato Equações (3) e (4), que é o produto final da hidratação do 

C3A e C4AF nos cimentos que contenham mais de 5% de C3A (HEWLETT, 2006). As 

reações químicas são expressas como: 

a) Reação de formação da Etringita 

[Al (OH)4](-) + 3[SO4](-) + 6[Ca](2+) + H2O      C6AŜ3H32 (2) 

b) Reação de formação do monossulfato 

[Al (OH)4](-) + [SO4](2-) + 4[Ca](2+) + H2O      C4AŜH18 (3) 

c) Reação da etringita para formação do monossulfato. 

C6AŜ3H32    + 2.C3A + 22.H2O       C4AŜH18 (4) 

2.5.2 Tempo de pega 

A relação entre a reatividade do C3A e a disponibilidade de sulfato interfere 

diretamente nas características de tempo de pega das pastas. Os tempos de pega 

normais, entre 1 e 4 horas, são encontrados quando se tem um equilíbrio do C3A e 

sulfatos, ou seja, numa condição (I) com baixa reatividade do C3A e baixa 

disponibilidade de sulfato ou numa condição (II) com alta reatividade do C3A e alta 
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disponibilidade de sulfato.  As pegas rápidas e instantâneas ocorrem quando se tem 

uma condição (III ou IV) com alta reatividade do C3A e baixa ou nenhuma 

disponibilidade de sulfato. Já a falsa pega ocorre quando se tem uma condição (V) 

com baixa reatividade do C3A e alta disponibilidade de sulfato ou quando o sulfato 

está parcial ou totalmente no estado de hemihidrato (CaSO4  ½.H2O) (sulfato de cálcio 

desidratado na fase de moagem do cimento), pois antes ocorre a hidratação do 

hemihidrato, consumindo parte da água da mistura e reduzindo a plasticidade 

(HEWLETT, 2006). 

2.5.3 Hidratação dos Silicatos 

A hidratação do C3S (Alita) e C2S (Belita) do cimento Portland produz uma 

família de silicatos de cálcio hidratados (C-S-H) que representam cerca de 50 a 60% 

do volume de sólidos da pasta de cimento e que são estruturalmente semelhantes, 

mas variam na relação cálcio/sílica, entre 1,2 e 2,3 e no teor de água combinada. O 

aspecto morfológico varia entre fibras pouco cristalinas até redes reticulares 

(HEWLETT, 2006).  

De acordo com o modelo de Powers e Brownyard5, (1947 apud MEHTA; 

MONTEIRO, 2014) o C-S-H possui elevada superfície específica, na ordem de 100 a 

700 m2/g, e distâncias interlamelares de 18 Å (Ångström = 1 x 10-10 m). Sendo assim 

a resistência mecânica da pasta é atribuída às forças de Van der Waals, ou seja, que 

não são devidas a ligações covalentes entre moléculas  ou forças devido à interação 

eletrostática de íons. A notação utilizada C-S-H não implica em uma composição 

química fixa e as reações estequiométricas do C2S e C3S podem ser representadas, 

simplificadamente por: 

2C3S + 6H    C3S2H3 + 3CH (5) 

2C2S + 4H    C3S2H3 + CH (6) 

 
Nas Equações (15) e (16) pode-se observar que a quantidade de silicatos 

hidratados é menor com o C3S do que com o C2S.  Ou seja, o C3S produz 61% de C-

S-H e 39% de hidróxido de cálcio (CH), enquanto o C2S produz 82% de C-S-H e 18% 

 
5 Powers,T.C and T.L.Brownyard, Studies of the physical properties of hardened Portland cement 
paste, Skokie, IL, USA, 1947. 
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de CH.  Consequentemente pode-se também concluir que as resistências mecânicas 

finais de uma mistura utilizando cimento com maior teor de C3S será menor do que as 

resistências utilizando um cimento Portland com maior teor de C2S (YU; SPIESZ; 

BROUWERS, 2015). 

2.5.4 Técnicas para análise qualitativa dos produtos de hidratação 

Os produtos de hidratação da pasta de cimento podem ser identificados 

qualitativamente através da técnica da difração de raios X (DRX). A utilização dessa 

técnica está associada ao fato de que os cristais minerais sólidos apresentam 

estruturas regulares que podem ser identificadas pela passagem dos raios X. Essa 

capacidade se deve ao comprimento de onda na ordem de 0,01 a 10 nanômetros dos 

raios X, que são inferiores às distâncias entres os átomos dos cristais. O fenômeno 

de difração de raios X por cristais resulta de um processo de espalhamento no qual 

os raios X são dispersos pelos elétrons dos átomos sem alteração no comprimento de 

onda.  O fenômeno da difração é descrito como uma aparente deflexão, ou desvio das 

ondas em volta de pequenos obstáculos e também como o espalhamento, ou 

alargamento, das ondas após atravessar orifícios ou fendas (BRAGG, 1992).  

De uma forma semelhante de interferência às ondas de água e luz, onde podem 

surgir interferências construtivas e destrutivas, as ondas de raios X difratadas pelos 

átomos se concentram em ângulos geometricamente previsíveis quando se conhece 

a distância entre os átomos de um cristal e as sua forma geométrica além da 

frequência da onda incidente. 

O método DRX se baseia no difratograma obtido pela difração de um feixe 

monocromático de raios X sobre uma amostra do material. A intensidade do feixe 

refratado depende do ângulo de leitura e do teor da espécie química do cristal 

presente na amostra.   

Para materiais constituídos por vários compostos, há picos que se sobrepõem 

o que dificulta a sua interpretação e identificação correta. Para resolver essa 

dificuldade é utilizado o método Rietveld que faz uma abordagem matemática pelo 

método de mínimos quadrados para refinar um modelo teórico até corresponder ao 

perfil medido (POST; BISH, 1989).  

Cada tipo de cristal apresenta um perfil característico de picos de intensidade, 

interpretado por comparação a padrões difratométricos constantes de base de dados 

como do International Center for Diffraction Data – (ICDD).   
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 Na TABELA 5  são apresentados os principais produtos hidratados de um 

cimento sem adições obtidos pelo método de difratometria de raios-X (CINCOTTO, 

2011).  

Outro método também utilizado para o acompanhamento do processo de 

hidratação do cimento, é o da termogravimetria, onde uma amostra é submetida ao 

aquecimento controlado em equipamento de altíssima precisão a temperatura entre 

25ºC e 1000ºC e as perdas de massa são medidas continuamente em cada 

temperatura. Dessa forma, a água ou o CO2 combinados quimicamente em cada tipo 

de constituinte são retirados e o tipo químico é identificado através dos padrões 

conhecidos de desidroxilação ou descarbonatação de cada composto.  

TABELA 5 – PRODUTOS DE HIDRATAÇÃO DO CIMENTO PORTLAND SEM ADIÇÕES 

Espécie química Fórmula Química Notação 
Abreviada Como se forma 

Silicato de cálcio hidratado 
Gel hidratado 

x.CaO.SiO2.y.H2O C-S-H -x-x-x-x- 

Portlandita – hidróxido de 
cálcio 

CaO(OH)2 CH Hidratação dos silicatos 

Brucita – hidróxido de 
magnésio 

Mg(OH)2 MH Origina do MgO Periclásio 

Hidrogranada – Aluminato 
tricálcico hexahidratado 

Ca3.Al2(OH)12 C3AH6 Hidratação do C3A 

Aluminato tetracálcico 
Hidratado 

4CaO.Al2.O3.19.H2O C4AH13 Hidratação do C3A 

Aluminato dicálcico 
octahidratado 

2CaO.Al2.O3.8.H2O C2AH8 Hidratação do C3A, gipsita 
ou anidrita Etringita – Trissulfoaluminato 

de cálcio hidratado 
6.CaO.Al2.O3.3.SO3.32.H2O C6AŜ3H32 

Monossulfoaluminato de 
cálcio hidratado 

4.CaO.Al2.O3..SO3.12.H2O C4AŜ3H12 Origina da etringita 

Hidrotalcita [Mg0,75 Al0,25 (OH)2] 
(CO3)0,125 (H2O)0,5 

[M0,75 A0,25 
(OH)2] 

(C)0,125 H0,5 
-x-x-x-x- 

FONTE: CINCOTTO (2011) 

2.6 RESISTÊNCIA MECÂNICA – ORIGEM 

As características desejadas numa pasta de cimento e induzidas ao concreto 

são basicamente a resistência mecânica, principalmente à compressão, a estabilidade 

dimensional e a durabilidade, e estão relacionadas às propriedades da pasta hidratada 

que por sua vez dependem da microestrutura, da quantidade e distribuição dos sólidos 

e vazios.  
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2.6.1 Forças de Van der Waals e a resistência da matriz 

A explicação para a existência da resistência da pasta hidratada é atribuída 

às forças de Van der Waals. Quando as moléculas estão muito próximas umas das 

outras, e no instante em que suas nuvens eletrônicas estiverem mais deslocadas para 

um dos polos da molécula, pode dizer-se que se formou um dipolo instantâneo, o que 

gera uma pequena força intermolecular de atração. As forças de Van der Waals são 

muito mais fracas do que as ligações de hidrogênio, as ligações 

covalentes entre moléculas e as forças devido à interação eletrostática de íons. Os 

pequenos cristais de C-S-H, sulfoaluminato de cálcio hidratado e aluminato de cálcio 

hidratado hexagonais possuem grandes áreas superficiais e devido às forças de Van 

Der Walls resulta em capacidade de aderência e resistência.  Esses cristais aderem 

entre si e também com os cristais de maior tamanho como os de hidróxido de cálcio, 

grãos de clínquer anidro e aos agregados miúdo e graúdo (MEHTA; MONTEIRO, 

2014). 

2.6.2 Distâncias interlamelares, macro, micro e nanoporos 

 Os tamanhos característicos dos vazios na pasta de cimento hidratada são 

apresentados na FIGURA 10 onde se tem inicialmente os espaços entre os cristais de 

C-S-H variando entre 1 e 3 nm; depois os vazios capilares no intervalo entre 0,01 m 

e 1,0 m; tamanho dos cristais hexagonais de Ca(OH)2 , etringita e aglomerações de 

C-S-H com dimensões entre 0,6 m a 1,2 m; bolhas de ar incorporado variando entre 

60 m e 1 mm e finalmente os vazios devido ao ar aprisionado com dimensões entre 

1 a 4 mm. 

Os vazios capilares representam os espaços não preenchidos pelos 

componentes sólidos da pasta de cimento hidratada. O volume total de uma pasta de 

cimento e água permanece essencialmente inalterado durante o processo de 

hidratação, ou seja, o espaço originalmente ocupado pela pasta é preenchido 

gradualmente pelos produtos de hidratação. Em pastas de cimento com baixa relação 

água/cimento, os vazios capilares variam entre 10 e 50 nm, e nas pastas com alta 

relação água/cimento podem atingir entre 3 e 5 m. As características de resistência 

e permeabilidade estão relacionadas principalmente aos “macroporos” acima de 50 

nm, e a retração por secagem e a fluência estão relacionadas ao “microporos” com 

dimensões inferiores a 50 nm (MEHTA; MONTEIRO, 2014). 
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FIGURA 10 – INTERVALOS DIMENSIONAIS DOS VAZIOS NUMA PASTA HIDRATADA DE 
CIMENTO 

 
FONTE: Adaptado de MEHTA E MONTEIRO (2014) 

 

2.6.3 Efeitos da Redução da porosidade 

As características desejáveis no concreto endurecido, resistência mecânica à 

compressão, tração, deformação, durabilidade e estabilidade dimensional, estão 

diretamente relacionadas à dosagem de cada material da mistura e suas interações, 

assim como às características da pasta hidratada de cimento.  Por sua vez, a pasta 

está relacionada com as propriedades microestruturais que depende da distribuição 

de sólidos e vazios e de suas proporções dimensionais. 

Como já mencionado, a resistência dos produtos sólidos da pasta de cimento 

é devida às forças de aderência entre duas superfícies próximas através das forças 

de Van der Waals.  Essas forças dependem da área de contato superficial, das 

distâncias interlamelares e da natureza das superfícies envolvidas.   

Como a hidratação dos compostos do cimento depende da presença de água, 

para gerar os cristais responsáveis pela resistência, e a sua quantidade também está 

relacionada ao comportamento reológico da pasta (trabalhabilidade da mistura), 

quanto maior a sua parcela na composição, maior será o volume de vazios capilares 

na pasta hidratada e menor será a resistência (HEWLETT, 2006). 

No artigo “Rethinking cement standards: Opportunities for a better future”  

(JOHN et al., 2019)  foi citado na conclusão como ponto mais importante, que a 

relação da água/cimento fixa (valor fixado nas normas para ensaio de resistência do 

cimento em argamassa padrão) e quase universalmente adotada para classificar os 
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cimentos de acordo com a resistência à compressão, induz a indústria a não explorar 

uma das estratégias mais promissoras e baratas para reduzir o fator de clínquer: 

“reduzir a água de mistura demandada”. A estratégia contempla a diluição dos 

cimentos por carga inerte ou adições fracamente reativas, reduzindo a demanda de 

água através da combinação de aditivos dispersantes, produzindo melhor 

empacotamento de partículas.  

2.7 ADIÇÕES CIMENTÍCIAS SUPLEMENTARES 

As adições são matérias-primas compostas geralmente de materiais silicosos 

com partículas finamente distribuídas e que podem ser misturadas ao clínquer para a 

produção de diferentes tipos de cimentos Portland ou, diretamente no concreto para 

melhorar suas propriedades ou reduzir o custo.  O tipo de adição e a proporção 

utilizada diversificam as aplicações e determinam as características específicas do 

cimento. As adições melhoram certas características do cimento e por sua vez do 

concreto produzido, preservando o ambiente ao utilizar resíduos industriais,  

diminuindo a extração de matéria-prima e reduzindo as emissões de gases do efeito 

estufa (BATTAGIN; BATTAGIN, 2010). 

2.7.1 Material Cimentante 

São materiais que já contêm, além da sílica, alumínio e ferro, cálcio em sua 

composição, e sendo assim não precisam do cimento Portland para formar produtos 

cimentantes hidratados. No entanto sua auto-hidratação é normalmente lenta, e a 

quantidade de produtos cimentantes é insuficiente para aplicação do material para fins 

estruturais. Quando usado como adição ao cimento Portland, a presença de hidróxido 

de cálcio e gipsita acelera a sua hidratação (DAL MOLIN, 2005). Os principais tipos 

de materiais cimentantes são: 

a) Escória granulada de alto forno (cimentante) – constituído em grande 

parte por silicato vítreo contendo principalmente cálcio, magnésio, alumínio 

e sílica. Originalmente possui características de forma similares à areia 

natural. Após moagem apresenta tamanho inferior a 45 m, com Blaine na 

ordem de 5.000 cm2/g e textura áspera das partículas. 

b) Cinzas volantes com alto teor de cálcio (cimentante e pozolânico) - 

constituída majoritariamente por silicato vítreo contendo principalmente 

cálcio, magnésio, alumínio e álcalis. Cal livre (CaO) e periclásio também 
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podem estar presentes. O teor de carbono não queimado (PF) é inferior a 

2% (JACKSON, 2006). 

2.7.2 Material Pozolânico 

É definido pelas normas ABNT NBR 12.653 (2015) e ASTM C0618 (2019) 

como sendo um material silicoso ou sílico-aluminoso que isoladamente não possui 

propriedades cimentantes. Porém quando finamente moído e em contato com o 

hidróxido de cálcio CH, na presença de água reage quimicamente e forma 

principalmente  silicatos hidratados de cálcio C-S-H e também podem formar 

aluminatos ou sílico-aluminatos em função da composição química das pozolanas 

(GOMES DA SILVA, 2010). Existem nessa classe, três subgrupos (JACKSON, 2006): 

a) Pozolanas altamente reativas. 

Os principais tipos são: 

 Sílica Ativa – constituída essencialmente de sílica pura na forma não-

cristalina (amorfa) com grãos esféricos maciços de tamanhos na ordem de 

0,1 m e superfície específica de 20 m2/g medido por absorção de 

nitrogênio. 

 Cinza de casca de arroz – também constituída por sílica pura não cristalina 

com grãos celulares de tamanho na ordem de 45 m, dependendo do grau 

de moagem, e superfície específica de 40 a 60 m2/g medido por absorção 

de nitrogênio. 

 Metacaulim de alta reatividade - O estudo sobre argamassas confirmou que 

a atividade pozolânica da caulinita calcinada e moagem adequada, pode 

melhorar as propriedades mecânicas das misturas de cimento, superando 

a da pasta de referência com 100% de cimento já aos 7 dias (FERNANDEZ; 

MARTIRENA; SCRIVENER, 2011). O metacaulim de alta reatividade 

possui superfície específica da ordem de 12 m2/g medido por absorção de 

nitrogênio. 

b) Pozolanas comuns. 

Os principais tipos são: 
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 Cinza volante com baixo teor de cálcio – constituída na maior parte de 

silicato vítreo contendo alumínio, ferro e álcalis. A pequena quantidade de 

material cristalino consiste em quartzo, mulita, silimanita, hematita e 

magnetita. Possui entre 15 e 30% de partículas maiores que 45 m e Blaine 

entre 2.000 e 3.000 cm2/g. O tamanho médio das partículas é de 20 m. 

 Pozolanas naturais – são normalmente compostas de solos vulcânicos, 

aluminossilicatos vítreos. Contêm quartzo, feldspato, zeólitas e mica e 

possuem textura áspera com tamanho inferior a 45 m. 

 Argilas calcinadas – são argilas calcinadas entre 650ºC e 800 ºC para 

potencializar a atividade pozolânica.  

c) Pozolanas pouco reativas. 
  São compostas por escórias resfriadas lentamente, cinzas de fornos, 

 escória de caldeira, casca de arroz queimada em campo – essencialmente 

 formado de silicato cristalino com pouca quantidade de material não cristalino 

 (amorfo). Para possibilitarem algum tipo de reatividade, precisam ser moídos a 

 uma finura muito elevada. 

2.7.3 Material com efeito Fíler 

A adição de carga de calcário ao clínquer, com composição química básica 

de carbonato de cálcio CaCO3, completa a fração fina na curva granulométrica do 

cimento, melhora o empacotamento da curva granulométrica do cimento e bloqueia 

os poros capilares (MENÉNDEZ; BONAVETTI; IRASSAR, 2003).   

Qualquer adição mineral finamente moída pode atuar como fíler e sua ação 

física pode melhorar o empacotamento das partículas na distribuição granulométrica, 

e seu efeito químico indireto de nucleação, promove a hidratação de maior parcela 

dos grãos de cimento (JACKSON, 2006). 

2.8 EFEITO FÍSICO DAS ADIÇÕES 

A partir da descrição das reações pozolânicas e propriedades dos cimentos 

compostos, a maioria das adições proporcionam menor fissuração por origem térmica 

pelo baixo calor de hidratação, aumento das resistências finais e após 28 dias, menor 

permeabilidade da pasta pelo refinamento dos poros, fortalecimento da zona de 
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transição na interface da pasta com os agregados, maior durabilidade aos ataques 

por sulfato e reação álcali agregado (MEHTA; MONTEIRO, 2014). 

Segundo Dal Molin (2011), os efeitos físicos das adições no concreto podem 

ser os seguintes: 

a) Efeito microfiler – é o aumento da densidade da mistura devido ao 

preenchimento dos vazios pelas partículas das adições com dimensões 

inferiores às partículas do cimento. 

b) Redução da porosidade - as partículas finas das adições agem como 

pontos de nucleação para os produtos de hidratação. Quimicamente 

a nucleação é a etapa em que as moléculas do cimento dispersas no meio 

líquido começam a se juntar em aglomerados, em escala nanométrica. 

Esses aglomerados constituem o núcleo e só se tornam estáveis a partir de 

um certo tamanho crítico do cristal, que depende das condições de 

operação (temperatura, supersaturação, irregularidades, entre outros).  É 

no estágio de nucleação que os átomos se arranjam de uma forma definida 

e periódica formando assim a estrutura macroscópica.  O crescimento dos 

cristais ocorrerá não somente a partir da superfície dos grãos de cimento, 

mas também nos poros ocupados pelos grãos da adição, influenciando a 

cinética da hidratação, acelerando-a. De outra forma, os grãos das adições 

restringem os espaços nos quais os cristais dos produtos de hidratação 

podem crescer, fazendo com que haja formação de maior quantidade de 

pequenos cristais no lugar dos de maior tamanho. 

c) Alteração na zona de transição – a adição de partículas finas na região 

da zona de transição, entre a pasta e o agregado, faz com que haja menor 

disponibilidade de água pela simples redução do espaço livre nesta região. 

Com isso há alteração da constituição química desta região, fazendo com 

que seja reduzida a formação dos cristais de hidróxido de cálcio Ca(OH)2  

próximo aos agregados e melhorando a estrutura na interface e o 

desempenho do concreto no aspecto mecânico e de durabilidade. 

2.9 REAÇÕES POZOLÂNICAS DO METACAULIM 

 O efeito químico das adições minerais pozolânicas, entre elas o metacaulim, 

está associado à capacidade de reação com o hidróxido de cálcio que é liberado 
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durante a fase de hidratação do cimento Portland, conforme comentado 

anteriormente. As reações pozolânicas ocorrem entre a sílica amorfa das adições com 

o CH para formar o C-S-H, responsável principal pela resistência mecânica da pasta 

hidratada de cimento além de aluminatos e sílico-aluminatos (DAL MOLIN, 2011). A 

norma ABNT NBR 12.653 (2015) estabelece os limites químicos e físicos 

característicos dos materiais pozolânicos conforme as TABELA 6 e TABELA 7. 

Nas argilas calcinadas muito reativas com alto teor de sílica amorfa, a relação 

C/S do C-S-H é próxima de 1, e a relação (água/sílica) H/S é ligeiramente menor, 

indicando uma reação secundária pozolânica do C3S com a sílica, conforme a 

Equação (7) (GOMES DA SILVA, 2010). 

C3S + 2.S + 10,5H      3[C-S-H3,5] (7) 

 
TABELA 6 – EXIGÊNCIAS QUÍMICAS PARA MATERIAIS POZOLÂNICOS – NBR 12.653:2014 

Exigências Químicas ABNT NBR 12653:2014 
Classes de materiais pozolânico 

N – Naturais e 
artificiais C – Cinza volante E - Outras 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3      > 70 > 50 > 50 
SO3 (%) < 4 < 5 < 5 

Umidade máxima (%) < 3 < 3 < 3 
Perda ao Fogo (%) < 10 < 6 < 6 

Álcalis disponíveis em Na2O (%) < 1,5 < 1,5 < 1,5 
FONTE: NBR 12.653:2014 

Pequenas quantidades de alumina reativa numa pozolana geralmente 

substituem parte da sílica do C-S-H. Porém quando uma pozolana possui grande 

quantidade de alumina reativa como nas pozolanas naturais e argilas calcinadas, 

algumas reações secundárias podem ocorrer, resultando na formação de C-A-H 

(aluminato hidratado de cálcio – C4AH13), conforme a Equação (8) (PEDERSEN et al., 

2018). 

CH + A + H   C-A-H (8) 

TABELA 7 – EXIGÊNCIAS FÍSICAS DOS MATERIAIS POZOLÂNICOS – NBR 12.653:2014 

Propriedades físicas 
Classes de materiais pozolânico 

N – Naturais e 
artificiais C – Cinza volante E - Outras 

Material retido na peneira # 45 m < 20% < 20% <20% 
Res. argamassa de cimento aos 28 dias (%) >90% >90% >90% 

Resistência com cal aos 7 dias (MPa) > 6 MPa > 6 MPa > 6 MPa 

FONTE: NBR 12.653:2014 
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O metacaulim reage com o CH liberado durante a hidratação do cimento 

Portland na presença de água, produzindo um compostos cimentantes como C-S-H, 

aluminato hidratado de cálcio (C-A-H) e sílico aluminato de cálcio hidratado (C-A-S-H) 

(TIRONI et al., 2014). 

Argilas calcinadas cauliníticas possuem quantidades consideráveis de 

alumina reativa, favorecendo a formação de fases de aluminatos de cálcio (C4AH13; 

C3AH6) e sílico-aluminatos de cálcio hidratado (C2ASH8 e C2ASH6). A reação das 

argilas calcinadas produz a formação de fases iniciais de carboaluminato (C3A CH 

H12) e, posteriormente, a esträtlingita (C2ASH8) (MURAT, 1983). 

Os produtos de reação mais comuns das misturas de argila caulinítica com o  

CH são C-S-H2 e C4AHx, assim como o C2ASH8 e C3AH6 também foram detectados 

com argilas ricas em Al (HE; OSBAECK; MAKOVICKY, 1995). 

Com relação às características cristalinas das argilas calcinadas, em misturas 

de cimentos compostos, as argilas cauliníticas com alto grau de cristalinidade devem 

ficar restritas a um teor máximo de 15% de substituição do cimento (TIRONI et al., 

2015). Por outro lado, argilas calcinadas contendo estrutura desordenada ou alto 

amorfismo apresentam uma atividade pozolânica muito alta, permitindo altos níveis 

de substituição da ordem de (30%) em cimentos compostos.  Estudos apresentaram 

picos de hemi-carboaluminato e aluminato hidratado de cálcio (C4AH13) e aos 7 dias 

a formação incipiente de monocarboaluminato (C4A.CaCO3H11), conforme 

apresentado na TABELA 8 (TIRONI et al., 2014). 
 

TABELA 8– COMPOSTOS HIDRATADOS DA ATIVIDADE POZOLÂNICA DO METACAULIM 
Composto Fórmula Química Mineral 

Aluminato de cálcio hidratado C4AH13 --- 
Aluminato de cálcio hidratado C3AH6 Hidrogranada 

Sílico-aluminato de cálcio hidratado C3ASH4 Katoita 

Sílico-aluminato de cálcio hidratado C2ASH8 Strätlingita Gehlenita 

Silicato de cálcio hidratado 3CaO.2SiO2.3H2O Tobermorita 
Silicato de cálcio hidratado C1,7SH4 --- 
Silicato de cálcio hidratado 

secundário C1,1SH3,9 --- 

Monocarboaluminato de cálcio 
hidratado C3A.CaCO3H11 --- 

FONTE:  TIRONI (2014) 
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A reação pozolânica entre metacaulinita e CH produz um composto 

cimentante como o sílico aluminato de cálcio hidratado C-A-S-H e algumas fases de 

hidratos de alumina que dependem do CH disponível.  Segundo Murat (1983), a 

reação produz C4AH13 quando o conteúdo de CH é maior e esträtlingita quando o 

conteúdo de CH é menor em 28 dias.  

 Uma reação mais rápida do metacaulim em comparação com a belita (C2S) 

pode retardar a hidratação desta e resultar na liberação de menos CaO para conduzir 

as reações pozolânicas (PEDERSEN et al., 2018). 

2.10 ATIVIDADE DO FÍLER COM O CIMENTO 

Do ponto de vista químico, o fíler calcário não possui propriedades 

pozolânicas, mas reage com as fases de alumina do cimento para formar uma fase 

de AFm (hidrato de monocarboaluminato de cálcio) sem alterações significativas na 

resistência do cimento composto. Os principais efeitos do fíler de calcário são de 

natureza física. Essa adição causa um melhor empacotamento do esqueleto granular 

de cimento e uma maior dispersão dos grãos de cimento (BONAVETTI et al., 2003). 

Porém, contrário a essa afirmação, foi sugerido por Bessey6  (1938 apud 

SOROCA; STERN, 1976) que o carbonato de cálcio (CaCO3) pode reagir com os 

compostos do cimento anidro C3A e C4AF e gerar o carboaluminato de cálcio e o 

carboaluminato mono cálcico, aumentando consideravelmente a resistência mecânica 

assim como a resistência ao ataque de sulfatos.  Esse efeito não foi inteiramente 

explicado e outros mecanismos podem estar envolvidos também.  

Ipavec et al. (2011) relataram em seu trabalho a formação de hemi-

carboaluminato e monocarboaluminato de cálcio hidratado (C3A.CaCO3.H12) e a 

conversão do primeiro composto para o segundo com a utilização de DR-X.  

Alguns trabalhos apontam para a ocorrência de nucleação provocada pela 

presença de partículas com dimensões abaixo do mícron, (1x10-6 m), o qual poderiam 

induzir a formação de compostos hidratados na mistura com o cimento e não agir 

simplesmente como efeito fíler (GUTTERIDGE; DALZIEL, 1990; SOROKA; STERN, 

1976; YU et al., 2018). 

 
6 BESSEY,G.E. Symposium Chem. Cements –pag. 186, Stokcholm, 1938. 
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Em relação ao fíler, a transição do CaCO3 inerte para reativo adicionado como 

inerte depende do teor de C3A no cimento. O conteúdo de C3A (~8%) no cimento 

Portland (CP) promove a formação de C4AH13, e sua transformação posterior em 

carboaluminato é atribuída à presença de carga de calcário como componente menor 

no CP (TIRONI et al., 2013). 

Em cimentos compostos com fíler calcário, o monocarboaluminato de cálcio é 

facilmente identificado na hidratação da pasta aos 3 dias com o uso do ensaio de DR-

X, e esse composto é incrementado aos 28 dias. O excesso de íons carbonatos 

produzem a transformação do monossulfoaluminato em monocarboaluminatos. 

Finalizando a hidratação, o monocarboaluminato é o resultado da transformação do 

C3A em cimentos compostos com fíler de calcário (BONAVETTI; RAHHAL; IRASSAR, 

2001; YU et al., 2018).  

A presença de fíler calcário estabiliza a etringita, provavelmente pela 

formação de hidrato de aluminato, de hemi ou monocarboaluminato. Espera-se que o 

uso de calcário e argila calcinada em conjunto preserve a etringita e produza fases 

adicionais de hidratos, como Hemi (Hc) e Monocarboaluminatos (Mc) (MATSCHEI,T.7 

et al, 2007 apud DHANDAPANI; SANTHANAM, 2020). 

2.11 REAÇÕES DA SÍLICA COM O CIMENTO 

 A sílica ativa é uma pozolana de alta reatividade devido a sua elevada área 

superficial e altos teores de sílica amorfa. É um resíduo da indústria da fabricação do 

silício metálico e formado na condensação dos vapores de (SiO) na oxidação com o 

ar, formando esferas extremamente pequenas. Sua ação pozolânica é evidenciada no 

período entre 7 e 14 dias da hidratação do cimento, reagindo com o hidróxido de cálcio 

formando C-S-H. A cinética de reação depende da relação molar CaO/Si02, da finura 

dos materiais de partida, da natureza dos materiais silicosos, do tempo de reação 

(cristalização) e das condições de cura. Quando a relação Ca/Si é menor que (1,5), 

são formadas as tobermoritas 14Å, 11,3Å e 9,35Å de alto grau de cristalinidade e C-

S-H de baixa cristalinidade. Para relação Ca/Si maior de (1,5), são formadas 

 
7 T. Matschei, B. Lothenbach, F.P. Glasser, The role of calcium carbonate in cement hydration, 
Cem. Concr. Res. 37 (2007) 551–558 
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tobermoritas 12,6Å e 10Å com alta cristalinidade e C-S-H (II) com baixa cristalinidade.  

A sílica promove a aceleração da hidratação do C3A (TAYLOR, 1990). 

2.12 ENSAIOS DE REATIVIDADE DAS ADIÇÕES. 

Coutinho (2006) cita dois métodos distintos para a determinação da reatividade 

de pozolanas:  

a) Índice de Atividade – que se baseia na determinação da resistência 

mecânica em pastas e argamassas;  

b) Pozolanicidade – que se baseia num ensaio químico para avaliar o grau de 

combinação do Ca(OH)2 com a pozolana. A atividade pozolânica é quantificada pelo 

consumo de CaO ou de Ca(OH)2. 

Existem alguns métodos para a avaliação da pozolanicidade: Entre eles pode-

se citar o Método Chapelle, o método Fratine (ABNT NBR 5753, 2016), o ensaio com 

cal (ABNT NBR 5751, 2015), a DR-X, a determinação do consumo de hidróxido de 

cálcio pela termogravimetria e a determinação do calor de hidratação por meio de 

técnicas calorimétricas. Já o Índice de Atividade Pozolânica pode ser avaliado 

conforme a determinação da resistência mecânica (ABNT NBR 5752, 2014). 

2.12.1 Método Chapelle   

Equivalente ou similar ao método Fratine, de forma simplificada, o método 

Chapelle modificado (NORM, 2009), consiste em manter em aquecimento (90°C) sob 

agitação, durante 16 horas, uma solução com 1 grama de óxido de cálcio, 1 grama de 

material pozolânico, e 250 gramas de água isenta de dióxido de carbono. Ao final do 

ensaio, o teor de CaO livre é medido, por meio de titulação de cerca de 50 ml da 

solução com HCl 0,1 N e fenolftaleína (1g/l) e estima-se a quantidade de CaO que foi 

combinada com a pozolana. O resultado é expresso pela quantidade de óxido de 

cálcio fixado por grama de pozolana. O material é considerado pozolânico quando 

apresenta um índice de consumo mínimo de 330 mg de CaO/g da amostra. 

2.12.2 Método Fratine (ABNT NBR 5753, 2016)  

O ensaio é baseado na determinação da alcalinidade total e o teor de óxido de 

cálcio de uma solução preparada com 100 ml de água destilada, 20 g de cimento mais 

a adição. A solução é mantida durante 7 dias em recinto termoestático (estufa) a 40°C 
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e depois filtrada. Então é determinada a alcalinidade total com a adição de solução de 

HCl e alaranjado de metila.  

A alcalinidade total e o teor de óxido de cálcio são medidos em milimoles por 

litro. Marca-se um ponto sobre o diagrama de coordenadas cartesianas de 

pozolanicidade.  O cimento ensaiado será considerado pozolânico se o ponto 

representativo estiver situado abaixo da linha de solubilidade, conforme mostra a 

FIGURA 11. 
FIGURA 11 – GRÁFICO DE POZOLANICIDADE (FRATINE) – NBR 5753, 2016 

FONTE:  ABNT NBR 5753 - 2016 

Onde: X = Alcalinidade total da solução em contato com o cimento hidratado em (milimoles OH-/ litro 
 Y = Teor em CaO da solução em contato com o cimento hidratado (milimoles CaO/litro 
 1 = Cimento pozolânico 
 2 = Cimento não pozolânico 
 

2.12.3  Método da resistência em corpos-de-prova de argamassa (ABNT NBR 5752, 
2014) 

O método consiste na moldagem e rompimento aos 28 dias de corpos-de-prova 

cilíndricos 5 x 10 cm com uma mistura de argamassa com areia padrão (ABNT NBR 

7214, 2015), traço 1:3 com o cimento puro e com a adição de pozolana. A água de 

amassamento é obtida no ensaio de consistência (Flow table) (ABNT NBR 7215, 

2019). Os corpos-de-prova são curados a uma temperatura de 38°C e rompidos à 

compressão. O índice de atividade pozolânica é obtido pela razão entre a resistência 

dos corpos-de-prova moldados com a adição e a resistência dos corpos-de-prova 

moldados somente com cimento. Segundo a norma (ABNT NBR 12.653, 2015), é 

considerado cimento pozolânico a mistura que obtiver um índice de atividade 

pozolânica acima de 90%. 

 

Região 2 

Região 1 
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2.12.4 Outros métodos para a identificação das reações pozolânicas 

A NBR 5751 (2015) faz a verificação de ação pozolânica através de ensaios de 

resistência aos 7 dias em CPS de cal com o material em teste.  O monitoramento do 

teor de hidróxido de cálcio fornece uma boa indicação do caráter pozolânico de um 

sistema em comparação com a pasta de cimento de referência (FERNANDEZ; 

MARTIRENA; SCRIVENER, 2011).  

Com a disponibilização de equipamentos mais sofisticados, as técnicas de 

identificação das reações pozolânicas passaram a utilizar a difração e fluorescência 

de raios-X (FR-X) e a termogravimetria (TGA). Desta forma, para a identificação da 

reatividade pozolânica de um determinado material é necessário inicialmente 

identificar os minerais presentes e a sua quantificação da fração vítrea e amorfa 

através do ensaio de difratometria de raios X (DRX) e o método Rietveld. A 

complementação desses resultados pode ser feita através da determinação 

quantitativa dos elementos presentes, através da fluorescência de raios X (FR-X), ou 

por métodos químicos tradicionais por via úmida. 

A técnica de termogravimetria (TGA) também pode ser usada para identificar 

a extensão da reação pozolânica em misturas cimentícias hidratadas (VEDALAKSHMI 

et al., 2003). Neste método avalia-se as perdas de massa em determinados intervalos 

de temperatura, onde se conhece que há desidroxilação ou descarbonatação de uma 

molécula conhecida e, então, através de cálculos estequiométricos, utilizando as 

massas molares, determina-se os consumos de Ca(OH) e a reação pozolânica por 

consequência. 

2.13   ARGILAS CALCINADAS - PRODUÇÃO 

A produção de argilas calcinadas com teor satisfatório de caulinita, são obtidas 

com temperaturas de queima da ordem de 700 a 850°C (ALUJAS et al., 2015). Para 

calcinar argilas, duas opções tecnológicas são propostas normalmente em instalações 

industriais para produção de cimento: calcinação estacionária e a instantânea 

(CANCIO DÍAZA et al., 2017). A calcinação estacionária ocorre em calcinadores 

rotativos muito semelhantes aos fornos de clínquer. Uma opção adequada poderia ser 

a adequação de fornos antigos de clínquer, remodelados para atuar como 

calcinadores de argila. A seção de pré-calcinadores nestes fornos antigos pode servir 

para secar e desagregar o material argiloso original, evitando assim o uso de 
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instalações de pré-processamento adicionais. A argila deve ter um tempo de 

residência de cerca de 60 minutos na câmara de queima, para que a reatividade seja 

razoavelmente boa.  Nos calcinadores tipo “flash” especiais, a calcinação ocorre 

instantaneamente. O material argiloso original deve ser previamente seco e moído na 

forma de pó. Depois o pó é então alimentado contra uma corrente de gás quente a 

temperaturas de cerca de 800-900 °C, com tempo de residência de alguns segundos. 

A tecnologia permite a implementação de vários ciclos de recuperação de calor, e 

dessa forma o potencial de eficiência é alto, com consumo de energia na taxa de 2211 

MJ/ t de argila calcinada (CANCIO DÍAZA et al., 2017). 

A temperatura de ativação não influencia significativamente as propriedades 

pozolânicas das argilas calcinadas (FERNANDEZ; MARTIRENA; SCRIVENER, 

2011).  Porém, segundo Hollanders et al. (2016), o grau de amorfismo das caulinitas 

é um parâmetro importante que influencia a temperatura ideal de ativação. Para as 

argilas calcinadas de cristalinidade média e baixa, uma temperatura de calcinação a 

500 °C é adequada para produzir uma reatividade razoavelmente boa. As argilas 

calcinadas de alta cristalinidade por outro lado, não atingem amorfização suficiente a 

500°C, resultando em um material reativo menos pozolânico.  

As caulinitas de cristalinidade média e baixa tendem a consumir a portlandita 

mais rapidamente do que as caulinitas de alta cristalinidade (TIRONI et al., 2014).  

Após 28 dias, as caulinitas, calcinadas a 800ºC, não apresentam diferenças 

significativas e as reatividades são equivalentes. Uma argila caulinita calcinada 

disponível comercialmente normalmente é obtida em temperatura da ordem de 800ºC 

por 2 h e sua fórmula teórica pré-calcinação é Al2Si2O5(OH)4  (FAN et al., 2016). 

A calcinação em temperaturas mais altas (> 950ºC) resulta na formação de 

fases cristalinas, como espinélio de silício ou mulita (GAMELAS; FERRAZ; ROCHA, 

2014). O tamanho das partículas variam conforme os processos de produção e ficam 

com valores de D50 entre 1,5 a 8,3 m e com áreas específicas BET entre 9,7 a 19 

m2.g-1. O consumo de energia térmica e as emissões de CO2 para produção de argilas 

calcinadas variam conforme o processo empregado, sendo entre 2734 e 4234 MJ e 

196 e 393 kg CO2 por tonelada, respectivamente (GAMELAS; FERRAZ; ROCHA, 

2014), enquanto o cimento consome 4600 MJ/t e gera 830 kg/t de CO2 (SCRIVENER, 

2013). 

 Para argilas calcinadas com baixo teor de caulinita, Zunino e Scrivener, (2020) 

apresentaram uma técnica de fracionamento de partículas secas utilizando um 
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processo de centrifugação para aumentar o conteúdo de caulinita, melhorando 

consideravelmente sua reatividade em relação ao material inicial. 

2.14 CIMENTOS ALTERNATIVOS 

Segundo Scrivener e Kirkpatrick (2007), existem três principais obstáculos à 

inovação dos materiais de construção: 

a) Segurança estrutural: as construções e estruturas devem ter uma vida útil de 

50 a 100 anos ou mais. Espera-se que funcionem por longos períodos sem 

falhas graves com pouca ou nenhuma vigilância e manutenção. As 

consequências de colapsos estruturais em termos de perda de vidas levam a 

uma abordagem conservadora de normatizações e, então, há a necessidade 

de se demonstrar desempenho em amplo período, o que nem sempre é fácil 

de ser conseguido. 

b) Base de conhecimento empírica: as limitações do conhecimento dos processos 

físicos e químicos a respeito do desempenho dos materiais cimentícios está no 

nível macroscópico o que significa que muitas vezes é necessário testar novos 

materiais de forma iterativa, através de tentativas. Isso leva ao 

desenvolvimento incremental. Esta situação pode ser alterada investindo-se 

em pesquisas fundamentais para apoiar os novos desenvolvimentos, o que 

pode ser na maioria dos casos muito caro.  

c) Nicho de Mercado e Massa Crítica: A razão fundamental para o uso 

generalizado de materiais a base de cimento Portland é porque eles ainda são 

expressivamente baratos, comparativamente com outros materiais de 

construção com o mesmo propósito. 

A estrutura do C-S-H e as propriedades da pasta de cimento necessitam de 

entendimento há longa data na ciência do cimento. É necessária a compreensão 

quantitativa da estrutura de C-S-H na escala atômica, da ordem de 100 nm e como 

ela controla as propriedades mecânicas, de transporte e químicas da pasta de cimento 

hidratada. Sem essa compreensão, não será possível entender ou manipular 

racionalmente o comportamento do cimento e propriedades tão importantes como a 

fissuração e a retração de secagem. Neste sentido, pode-se imaginar o uso de 

nanopartículas como forma de ampliar ainda mais o conceito de empacotamento e a 
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manipulação da distribuição granulométrica.  A sílica ativa pode ter partículas tão 

pequenas quanto 100 nm, e já poderia ser considerada um nanomaterial. Porém um 

efeito colateral desses materiais é que à medida que as partículas se tornam menores, 

a sua superfície específica aumenta, sendo necessário adicionar quantidades 

significativas de superplastificante para atingir uma boa fluidez. Além disso, toda a 

essência da hidratação do cimento é que o volume sólido se expande para preencher 

o espaço dos poros, e isso já é praticamente alcançado com os concretos de ultra-

alta performance (UHPC) atuais. A sustentabilidade será o principal motor de inovação 

no futuro próximo e, portanto, é provável que será visto uma gama crescente de 

materiais complementares para cimentação e até novos tipos de clínquer emergentes 

nos próximos anos (SCRIVENER; KIRKPATRICK, 2007). 

Battagin (2019) em um workshop do Concrete Show sobre cimentos do futuro, 

relacionou algumas possibilidades para os aglomerantes do futuro, citando os 

produtos: Novacem; Ceramicrete; Cimentos com nanotubos de carbono; Cimento TX 

active; Energy modified cement (EMC); Calera e o Cimento de sulfoaluminato de cálcio 

(CSA). Porém, todos com potencial limitado para substituição ao cimento Portland, 

devido à características físicas de comportamento incompatíveis com a maioria das 

obras civis, poucas informações sobre a durabilidade ou por dificuldades de produção 

e elevado custo. 

2.15 CIMENTO PORTLAND DE ALTA PERFORMANCE 

Os cimentos tipo Portland possuem distribuição granulométrica dos grãos com 

um tamanho médio em torno de 20 m, com um percentual de 90% entre 5 e 80 m. 

Já, em 2016, foram aplicadas técnicas de moagem de alta energia (HEM - High Energy 

Milling) em equipamentos experimentais para obtenção de cimento Portland de alto 

desempenho (HPPC) (BENZ et al., 2016). Testes em laboratório comparativamente 

com um cimento normal de resistência da ordem de 32 MPa aos 28 dias, utilizando a 

micropulverização, atingiram a mesma resistência com apenas 1 dia de cura e após 

28 dias alcançaram 110 MPa. A moagem de alta energia (HEM) é uma das técnicas 

de processamento de alta cinética (HKP - High Kinetic Processing) e é descrita como 

um processo em que as partículas de pó são reduzidas por deformação repetida, 

fratura e soldagem a frio por colisões altamente energéticas em dispositivos de 

moagem. Por esta técnica, é possível sintetizar novos materiais com novas 
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propriedades que não podem ser criadas por via convencional (ZOZ; D.JARAMILLO; 

TIAN, 2016).   

Segundo Smolczyk8 (1977 apud ZOZ, 2014), os vazios podem ser 

classificados em poros de ar quando estão acima de 10 m, poros capilares entre 0,03 

e 10 m, e poros gel quando estão abaixo de 0,03 m. 

 Uma das linhas de desenvolvimento é incorporar na curva granulométrica do 

cimento, partículas de dimensões que atuem no empacotamento final e reduzam o 

volume de vazios capilares na pasta hidratada, deixando a predominância de vazios 

abaixo de 0,1 m, ou seja, no nível dos poros gel (FIGURA 12). Nessa figura, observa-

se que o concreto normal (NC) apresenta grande volume de poros na ordem de 0,07 

m, enquanto o concreto de alto desempenho (HPC) possui um volume menor de 

poros e com tamanho médio de 0,015 m e finalmente no concreto de ultra alto 

desempenho (UHPC) os poros são da ordem de 0,03 m porém com volume muito 

menor que os anteriores. Como efeito direto do empacotamento no nível dos poros 

gel, há um aumento substancial das resistências mecânicas, atreladas às forças de 

Van der Waals. O incremento das resistências não é linear ao efeito do aumento das 

superfícies de contato, mas ocorre próximo a um modelo exponencial devido não 

somente ao efeito das superfícies, mas provavelmente também pela maior intensidade 

de nucleação e formação de cristais na hidratação (HUANG et al., 2016). 

FIGURA 12 – DISTRIBUIÇÃO DOS POROS NO CONCRETO NORMAL E HPC 
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 Estudos preliminares em laboratório foram realizados utilizando um 

equipamento de moagem horizontal de alta energia (Symoloyer CM01-21) com 

câmara revestida de cerâmica de Si3N4, utilizando rotação de até 1800 rpm e 

refrigeração à água e controle de performance por microcomputador ligado ao sistema 

(FIGURA 13) (BENZ et al., 2016).  O processo de moagem foi realizado com tempos 

entre 30 e 150 min, rotações entre 500 e 900 rpm, razão de massa do pó e esferas de 

1:20 e 1:40, temperatura de moagem abaixo de 25ºC e com cargas de pó variaram 

entre 57 e 115 g. As micrografias óticas (FIGURA 14) mostram o comparativo entre o 

cimento antes do processo de moagem e após a moagem de 60 minutos, com carga 

de 40 vezes a massa do material e rotação de 500 rpm.  
 

FIGURA 13 – SISTEMA DE MOAGEM DE LABORATÓRIO (ZOZ - SYMOLOYERS CM01-21) 

 
FONTE: BENZ  et al. (2016) 

 
 

 
FIGURA 14 – MICROGRAFIAS COMPARATIVAS DE CIMENTO COMUM E CIMENTO DE ALTA 

PERFORMANCE 
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  Num equipamento protótipo apresentado pela empresa alemã, ZOZ em 

escala semi-industrial, denominado de Simoloyer® system, foi produzida a GGBS 

(Ground Granulated Blast Furnace Slag), escória de alto forno micropulverizada e 

ativada (FIGURA 15), (BENZ et al., 2016). 
FIGURA 15 – SISTEMA INDUSTRIAL PARA MICROPULVERIZAÇÃO DE MATERIAIS 

CIMENTANTES 

 
FONTE:  BENZ (2016) 

 

A escória de altíssima finura é ativada através de aumento da alcalinidade por 

NaOH, e então é misturada a um cimento Portland comum também micropulverizado 

numa proporção em massa de 30% de escória e 70% de cimento.  O produto final é 

então utilizado como adição na mistura do concreto numa proporção de 5% em massa.  

O concreto resultante apresenta resistências aumentadas em duas vezes em relação 

à mistura original (ZOZ, 2013). 

Contudo é importante observar que quando se busca altas resistências 

mecânicas, numa mistura de concreto, é necessária a redução da relação 

água/cimento, pois está diretamente relacionada com a porosidade da matriz. Desta 

forma, o efeito da baixa quantidade de água associada ao alto grau de finura do 

aglomerante implica na necessidade do uso de agentes fluidificantes de alta eficiência 

para ser possível produzir misturas trabalháveis. 

1) Turbina Zoz SKZ300a          3) Transportador de rosca     5) Ciclone de separação 
2) Contentor c/ agitador            4) Moinho de alta performance     6) Depósito do produto 
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 Os resultados dos ensaios de compressão do concreto de alta performance 

(HPPC) estão apresentado na FIGURA 16 onde se observa a resistência com 1 dia 

de endurecimento, atingindo o valor de 55,0 MPa, e aos 28 dias o valor de 101,8  MPa, 

comparativamente ao concreto convencional com cimento Portland Comum (ZOZ; 

D.JARAMILLO; TIAN, 2016). 

 
FIGURA 16 – RESISTÊNCIAS COMPARATIVAS ENTRE OS CONCRETOS ELABORADOS COM 

CIMENTO NORMAL E DE ALTA PERFORMANCE. 
 

 
FONTE:  Adaptado de ZOZ; D.JARAMILLO; TIAN (2016) 

 

2.16 CIMENTOS DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL – “Limestone Calcined Clay 

Cement” (LC3) 

Alguns pesquisadores da Universidade Central de Las Villas, em Cuba, 

acompanhados pela pesquisadora Karen Scrivener da Suíça, exploraram a 

contribuição benéfica de uma nova tecnologia disponível, o cimento de baixo carbono 

“Limestone Calcined clay cement - LC3”, resultante da combinação de clínquer, argila 

calcinada e fíler calcário, com capacidade para substituir até 50% de clínquer no 

cimento (CANCIO DÍAZA et al., 2017).  

Verificou-se que é possível projetar misturas de LC3 com conteúdo de clínquer 

tão baixo quanto 50% com resistências aos 28 dias que atendem aos requisitos de 
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cimentos pozolânicos, segundo pesquisas realizadas na Índia (BISHNOI; MAITY, 

2018). 

Diferentemente das pastas de cimento comum sem adições, nas quais o C-S-H 

é a principal fase responsável pela resistência, o LC3 exibe uma complexa montagem 

de microestrutura de C-A-S-H, hidratos ricos em Alumina (Al2O3) e grãos anidros com 

uma ampla distribuição de tamanho de partículas. Esses estudos têm como base a 

aplicação da técnica SNI-QEDS, (Statistical nanoindentation and quantitative energy-

dispersive spectroscopy) que representa o estado da arte de análise quimio-mecânica 

de ponta para uma microestrutura à base de cimento (WILSON et al., 2018). 

 As regiões entre os grandes grãos anidros densos (clínquer e argila calcinada) 

são preenchidas com hidratos que incorporam grãos finos, classificados de forma 

anidra ou parcialmente hidratada, de argila calcinada, calcário e quartzo. A reação da 

argila calcinada fornece alumínio e silício extras que consomem a Portlandita para 

formar C-A-S-H e outros hidratos ricos em Al (como carboaluminatos). Os hidratos 

ricos em Al representam uma proporção significativa dos hidratos que exibem 

propriedades mecânicas superiores às do C-A-S-H (WILSON et al., 2018). 

Além do C-S-H, as adições pozolânicas podem formar com o cálcio: os 

silicatos C1,7SH4 e C1,1SH3,9; com as argilas calcinadas formam o aluminato 

tetracálcico hidratado C4AH13; os sílico-aluminatos de cálcio hidratado C3ASH e 

C2ASH8 e com o fíler calcário forma o mono carboaluminato de cálcio hidratado 

C3A.CaCO3.H12 (YU et al., 2018). 

2.17 EMPACOTAMENTO DE PARTÍCULAS 

O princípio do empacotamento de misturas sólidas está relacionado com a 

busca da maior densidade ou compacidade, menor retração e porosidade. A obtenção 

de materiais isentos de macro-poros proporciona também maior resistência mecânica. 

Uma distribuição granulométrica adequada afeta diretamente o comportamento 

reológico e reduz a sua viscosidade. Esse estado é adquirido através de uma 

distribuição adequada dos tamanhos dos grãos da mistura e que consiste em uma 

estrutura de grãos maiores cujos interstícios são preenchidos por partículas menores, 

criando novos vazios que serão preenchidos sucessivamente por partículas menores 

(OLIVEIRA et al., 2000). O Método de Empacotamento das partículas do concreto foi 

aplicado pela primeira vez em 1892 por Féret.  Nele, a equação apresentada mostrou 

que quanto maior a densidade de empacotamento, e consequentemente menor a 
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porosidade do concreto, maior seria sua resistência (SCRIVENER; KIRKPATRICK, 

2007).   

Vários modelos matemáticos de distribuição de tamanho de grãos foram 

criados com o intuito de maximizar a densidade de empacotamento (FIGURA 17) 

(SCRIVENER; KIRKPATRICK, 2007). Alguns modelos como o de Furnas (1931), 

Bolomey, Talbot-Richard, ACI Committee 207, Roy Carlson e graduações geométricas 

são bastante utilizados.   

 
FIGURA 17 – MODELOS DE EMPACOTAMENTO DE MENOR (A) E MAIOR (B) 

TRABALHABILIDADE 
 

     
FONTE: SCRIVENER; KIRKPATRICK (2007) 

 

Os modelos de Alfred e Andreasen estão entre os mais conhecidos (PILEGGI 

et al., 1997).  O modelo de Andreasen foi baseado em uma condição de similaridade 

entre partículas maiores circundadas por partículas menores, obedecendo uma série 

de potências conforme a Equação (9). 

 (9) 

 Onde: CPFT = Porcentagem de material passante na malha de tamanho D 
  D = diâmetro da partícula 
  DL = diâmetro da maior partícula da mistura 
  q =módulo de distribuição 

O Modelo de Furnas (1931) apresentado na Equação (10) possui abordagem 

discreta, ou seja, considera as partículas individualmente, enquanto o Modelo de 

Andreasen Equação (9) aborda as partículas como uma distribuição contínua. 

 (10) 

(A)     (B) 
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 Onde: CPFT = Porcentagem de material passante pela malha de tamanho D 
  D = diâmetro da partícula 
  DL = diâmetro da maior partícula da mistura 

Ds = diâmetro da menor partícula da mistura 
  q =módulo de distribuição 

r = é a razão entre as aberturas de duas peneiras consecutivas 

O Modelo de Andreasen considera partículas infinitamente pequenas, o que 

não representa de fato a realidade. Buscando corrigir este fato, foi aperfeiçoado o 

Modelo de Alfred, Equação (11), em um modelo onde o diâmetro da menor partícula 

da mistura é considerado. Sendo assim, quando o tamanho da menor partícula da 

mistura tende a zero, o Modelo de Alfred aproxima-se do de Andreasen. 

 

 

(11) 

 Onde:  CPFT = Porcentagem de material passante pela malha de tamanho D 
   Dp = diâmetro graduação da partícula 
   DL = diâmetro da maior partícula da mistura 

 Ds = diâmetro da menor partícula da mistura 
   q =módulo de distribuição 

Em ambos os modelos, é necessário adotar um valor do coeficiente de 

distribuição (q) desejado. Segundo Funk e Dinger9 (1994 apud OLIVEIRA et al., 2000) 

e Dinger e Funk10  (1992 apud PILEGGI et al., 1997) o valor q=0,37 apresenta a 

distribuição granulométrica que alcançaria o máximo empacotamento das partículas. 

A Equação (11) (Andreasen Modificado), aprimorada do modelo original por 

Funk e Dinger em 1980 (FUNK, J.E., DINGER, D.R. AND FUNK, 1980) é considerada 

o modelo que mais se adapta às condições reais de distribuição granulométrica, e 

utilizada largamente na fabricação de cerâmicas e porcelanatos.  Outros trabalhos, 

como o de Zheng11 (1990 apud DEVEZAS; SEGADÃES; SILVA, 2003) através de 

simulações computacionais mostraram que o valor do módulo de distribuição (q) que 

apresentou a maior densidade de empacotamento foi o de q=0,40 e q=0,33 para 

partículas em forma de plaquetas ou flocos. Para os UHPC, onde são consideradas 

 
9 FUNK, J.E. AND DINGER, D.R. (1994) Predictive Process Control of Crowded Particulate 
Suspensions - Applied to Ceramic Manufacturing. Boston: Kluwer Academic Publishers. 
10 FUNK, J.E.,DINGER, Particle Packing II – Review of Packing of Polydisperse Particle Systems, 
Interceram, 41, 2 (1992) 95-97. 
11 ZHENG J., JONHSON, J.S. Reed, Improved Equation of the Continuos Particle Size Distribution 
for Dense Packing, J.Am. Ceram.Soc. 73,5 (1990) 1392-1398. 
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grandes quantidades de partículas finas, o valor de “q” é fixado em 0,23 (HUNGER, 

2010). 

A resistência na zona de transição interfacial em um nível estrutural também 

é regida pela densidade e uniformidade do empacotamento de partículas do material 

cimentante, cimento composto ou “misturado” na proximidade da superfície dos 

agregados (STROEVEN; STROEVEN, 1999). 

A abordagem normal para a simulação de empacotamento de partículas é a 

aplicação dos "geradores aleatórios", onde as partículas de uma certa faixa de 

tamanhos são posicionadas sequencialmente dentro de um recipiente. 

O sistema SPACE (Software Package for the Assessment of Compositional 

Evolution) foi desenvolvido para avaliar as características de situações de 

empacotamento aleatório em materiais granulados com uma simulação estrutural 

"realista". Particularmente, os desenvolvimentos de concretos nas faixas de alta 

resistência e alto desempenho demonstraram que essas características de 

empacotamento são relevantes  (STROEVEN et al., 2005).  

O estado de empacotamento no concreto está sempre entre dois extremos: 

ordem e caos. Sendo que a ordem pura só é encontrada em cristais, então todos os 

problemas de dispersão dos materiais cimentícios em partículas estão situados em 

algum lugar entre o caos e a ordem (STROEVEN et al., 2009). 

Ao discutir o concreto de alto desempenho, De Larrard e Malier declararam: 

"Deveríamos, de fato, falar de concretos de densidade de empacotamento muito 

elevada. A ideia por trás do concreto como material artificial é tentar reconstituir uma 

“rocha sólida” a partir de elementos com graduações de tamanhos complementares 

(LARRARD, 2011). 

O sistema SPACE (Software Package for the Assessment of Compositional 

Evoluation)  fornece essas ferramentas simulando o processo de produção do 

material, isto é, no caso do concreto: mistura de agregados, água e cimento 

(STROEVEN; STROEVEN, 1999)  

Na FIGURA 18 a distribuição de tamanhos das partículas da mistura foi 

realizada de acordo com a função de distribuição de tamanho cumulativa de Rosin-

Rammler (Equação (12) em dois estados de empacotamento, considerada 

representativa das misturas de cimento Portland (STROEVEN et al., 2009). Diâmetros 

de partículas acima de 15 m e abaixo de 1,5 m foram desconsiderados para reduzir 

a quantidade de cálculos. 
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 (12) 

Onde:  n ~ = 1 e b = 0.044, e d = diâmetro da partícula. 

 
FIGURA 18 – MODELOS TRIDIMENSIONAIS DE EMPACOTAMENTO 

 
FONTE: STROEVEN et al (2009) 

A partir das curvas granulométricas dos materiais utilizados e com o modelo 

de empacotamento definido, pode-se utilizar algoritmos em softwares específicos que 

utilizam aproximação por mínimos quadrados para determinar as quantidades ou 

percentuais de cada constituinte.  A aproximação da curva obtida em relação à curva 

teórica de empacotamento dependerá das distribuições individuais de cada 

componente.  Na FIGURA 19 estão representadas as distribuições granulométricas 

de cinco materiais, o modelo teórico de Andreasen Modificado de empacotamento, 

assim como a distribuição obtida na mistura dos materiais com as proporções 

calculadas pelo método algébrico de mínimos quadrados (YU; SPIESZ; BROUWERS, 

2014). 
FIGURA 19 – AJUSTE DA MISTURA AO MODELO TEÓRICO DE EMPACOTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: YU et al (2014) pag 387 

Para aplicação do modelo de Andreasen pode ser utilizado o software da 

empresa Elkem chamado EMMA (Elkem Materials Mixture Analyser). Adicionando 
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como dados de entrada as caracterizações granulométricas, a massa específica dos 

materiais, o modelo de empacotamento a ser utilizado (Andreasen ou Alfred), o valor 

do diâmetro da maior e da menor (no caso do modelo de Alfred) partícula da mistura 

e o coeficiente de distribuição (q), o programa fornece a curva granulométrica 

resultante do modelo teórico utilizado, tanto em formato de tabela, como na forma 

gráfica (FIGURA 20). Além disso o software permite que se faça a entrada de dados 

de composição granulométrica em várias graduações diferentes pois o aplicativo faz 

o ajuste através de interpolações às graduações definidas no modelo de 

empacotamento contínuo (ELKEM, 2017).  

FIGURA 20 – DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA DO SOFTWARE EMMA DA ELKEM 
 

 
FONTE: ELKEM (2017) 

O Software EMMA da Elkem necessita que se faça a inserção das parcelas 

de cada material e a convergência da melhor composição é obtida por tentativas 

sucessivas até se encontrar o ajuste visual da curva teórica em vermelho e a curva da 

mistura em azul ou pelo menor valor da somatória das diferenças entre a curva obtida 

e a curva teórica.  

2.18 MÉTODO DE MONTE CARLO  

A proposta desta Tese foi usar algoritmos matemáticos iterativos com o Método 

de Monte Carlo (MMC), associado ao ajuste por mínimos quadrados para 

determinação das parcelas de cada material constituinte da mistura.   
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O MMC foi desenvolvido em 1946 pelos físicos do laboratório científico de Los 

Alamos, Ulam e Von Neumann que estavam investigando proteção contra radiações 

e a distância que os nêutrons viajariam através de vários materiais. Apesar de ter a 

maior parte dos dados necessários, tais como a distância média que um nêutron iria 

viajar em uma substância antes de colidir com um núcleo atômico, e quanta energia o 

nêutron era susceptível a emitir após uma colisão, os físicos de Los Alamos foram 

incapazes de resolver o problema usando métodos matemáticos convencionais, 

deterministas.  

O matemático Stanislaw Marcin Ulam teve a ideia de usar experimentos 

aleatórios para resolver o problema. Ele participou do Projeto Manhattan nos EUA que 

originou o projeto Teller-Ulam de armas termonucleares.  Métodos de Monte Carlo são 

uma classe ampla de algoritmos computacionais que dependem de amostragens para 

obtenção de resultados numéricos. O nome vem da semelhança da técnica para o ato 

de observar e gravar os resultados em um cassino real.   

O método é muito utilizado para resolver problemas físicos e matemáticos 

quando uma expressão em forma fechada é difícil ou impossível de ser obtida ou 

impraticável de se aplicar um algoritmo determinista. De maneira simplificada o MMC 

resolve problemas determinísticos usando um análogo probabilístico (BUSLENKO et 

al., 1966). 
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3 FUNDAMENTAÇÃO DA TESE 

Esta Tese é uma pesquisa aplicada, exploratória e experimental desenvolvida 

em laboratórios e em computador para cálculos específicos. O desenvolvimento dos 

cálculos executou-se através de programa específico desenvolvido em VBA pelo autor 

e aplicado em microcomputador pessoal. A parte experimental foi desenvolvida nos 

Laboratórios da Cia. de Cimento Itambé para os ensaios físicos e de fluorescência, 

Laboratório de Análise de Minerais e Rochas da Universidade Federal do Paraná 

(LAMIR UFPR), Laboratório de Polímeros e Intemperismo – Ensaios Elétricos e 

Materiais (LACTEC UFPR), Departamento de Engenharia de Materiais da 

Universidade de Ponta Grossa (UEPG) e Centro de Microscopia Eletrônica da UFPR 

(CME-UFPR).  A pesquisa teve como referência inicial a dissertação de mestrado 

apresentada em 2010 “Estudo de Argilas Calcinadas para Produção de Cimento 

Portland Pozolânico”, CHRISTÓFOLLI (2010) e está apresentada de forma 

esquemática na FIGURA 21 – MAPA MENTAL DA TESE.  

3.1 DELIMITAÇÕES DA TESE 

Este trabalho tratou especificamente do estudo da composição do cimento 

Portland. O emprego da palavra “cimento” se refere ao tipo Portland.  O estudo se 

limitou aos seguintes tópicos relevantes: 

a) Avaliar o efeito do empacotamento das partículas das adições (metacaulim, 

fíler calcário e sílica ativa) em elevado grau de finura, misturadas ao cimento, 

através de ensaios físicos e químicos. Sendo, os físicos através de ensaios de 

resistência à compressão em argamassa e os químicos através das reações 

pozolânicas medidas pelo consumo de CH e usando técnica de DR-X em 

pastas hidratadas das misturas. 

b) caracterizar as distribuições granulométricas de todos os compostos através de 

ensaio de granulometria por difração de raio Laser; 

c) estabelecer modelo teórico de empacotamento e ajustar os materiais para 

alcançar o modelo definido; 

d) estimar por inferência o consumo de aglomerante e emissão de CO2 por 

unidade de resistência à compressão em concretos nas misturas obtidas. 
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FIGURA 21 – MAPA MENTAL DA TESE 

 
FONTE: O Autor (2020)  
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3.2 ABORDAGEM PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO  

A substituição parcial do clinquer por adições, visando a redução das emissões 

de CO2, buscou potencializar as performances dessas adições através da melhoria de 

suas características individuais assim como dos seus efeitos interativos combinados.  

Desta forma, chegou-se à definição do uso de três adições com ações 

complementares que combinam efeitos de ação pozolânica, efeito fíler, de nucleação 

e do empacotamento.  Essa definição teve como base o estudo de Scrivener et al. 

(2018) que concluiu que a combinação de argila calcinada com fíler calcário permite 

níveis mais altos de substituição do clínquer, chegando à 50% com propriedades 

mecânicas semelhantes e melhora de alguns aspectos da durabilidade e dos 

indicadores de performance no concreto do tipo kg.m-3.MPa-1, conforme apresentado 

por Damineli12 et al. (2010 adaptado por VARHEN et al., 2016). Os índices de 

performance, apresentados na FIGURA 22, serão comparados com os resultados 

obtidos nos ensaios de resistência nas argamassas deste estudo e feitas as devidas 

inferências para a previsão dos resultados no concreto. 

FIGURA 22 – CONSUMO DE AGLOMERANTE POR UNIDADE DE RESISTÊNCIA  

 
 

FONTE: VARHEN et al. (2016) 

  

 
12 DAMINELI,B.L. et al Measuring the eco-efficiency of cement use.Cement Concrete Comp. 555-
562 (2010)  
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3.2.1 Aumento do empacotamento das partículas 

Com o objetivo de reduzir os espaços vazios na matriz cimentícia, aumento 

da compacidade, a primeira ação adotada foi aumentar o empacotamento das 

partículas, através da distribuição mais eficiente dos tamanhos dos grãos dos 

materiais, e utilizando um modelo teórico de distribuição (vide 2.17).  Para maximizar 

o ajuste da distribuição granulométrica dos vários materiais ao modelo teórico, utilizou-

se o MMC (vide 2.18). 

A necessidade do uso de métodos computacionais nesse tipo de estudo é 

justificada pela complexidade elevada dos modelos algébricos que se limitam a 

quantidades pequenas de materiais.  Já o método probabilístico de Monte Carlo 

apresenta capacidade praticamente ilimitada, dependendo somente dos recursos 

computacionais e da velocidade de processamento. 

O ajuste ao modelo teórico utilizou o conceito de mínimos quadrados que tem 

por objetivo encontrar a combinação das quantidades de cada componente da mistura 

de forma a proporcionar o ajuste mais próximo ao modelo teórico.  

3.2.2 Redução das distâncias entre as partículas – redução da porosidade 

O segundo ponto de abordagem do estudo foi o da “redução das distâncias 

entre as partículas” com o objetivo de melhorar a interação físico/química entre elas. 

A ação proposta foi a diminuição do consumo de água na composição da mistura da 

pasta (matriz cimentícia) reduzindo a relação água/aglomerante, obtendo-se por 

consequência uma menor porosidade. Para efetivar essa ação foi necessário o uso 

de aditivo de alta eficiência a base de policarboxilatos para reduzir a quantidade de 

água total tanto nas pastas quanto na composição com os agregados, já que o estudo 

contemplou ensaios de resistência à compressão em argamassa.  

Em uma pasta de cimento e água, quando se reduz a quantidade de água, 

aumenta-se por consequência o consumo de aglomerante. Já na argamassa ou 

concreto, o consumo do aglomerante dependerá, além da relação água/aglomerante, 

também da quantidade de água necessária para dar plasticidade à mistura.  

A redução do consumo de água total nas argamassas e concretos diminui o 

consumo de aglomerante por unidade de volume para uma mesma relação 

água/aglomerante.  Desta forma, neste estudo atuou-se nas duas variáveis, reduziu-

se a relação água/aglomerante das pastas assim como reduziu-se o consumo de água 
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da argamassa na mesma proporção. Portanto, o uso de aditivos redutores de água é 

fundamental para manter as condições de trabalhabilidade para efeitos comparativos.  

 Segundo Zaribaf e Kurtis (2018), para manter a consistência da mistura com o 

aumento do teor de metacaulim (até 30%), recomenda-se o uso de aditivos a base de 

éter de policarboxilato; essa mistura também fornece boas propriedades de 

viscosidade nos sistemas de cimentos compostos com metacaulim. 

A ausência de superplastificante nas pastas de cimento com metacaulim  

resulta em menor resistência à compressão e alto grau de aglomeração (DUMANI; 

MAPIRAVANA, 2018). 

É fundamental a compreensão dos conceitos formulados para concretos 

convencionais das Leis de Abrams (resistência é inversamente proporcional à relação 

água/aglomerante), Lei de Lyse (a plasticidade ou trabalhabilidade da mistura é 

proporcional ao consumo total de água por unidade de volume da mistura) e a de 

Molinari (o consumo de aglomerante é proporcional ao consumo de água total da 

mistura e inversamente proporcional à relação água/aglomerante) (FIGURA 23).  

FIGURA 23 – CONCEITUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE DOSAGEM DO CONCRETO 
CONVENCIONAL 

 

 
FONTE: Adaptado de TUTIKIAN B. (2004) 

 

Com relação à porosidade, Avet e Scrivener (2018) concluíram que um 

refinamento significativo é observado na porosidade das pastas de misturas ternárias 

de cimento LC3 em comparação com o cimento puro, mesmo para misturas com 

“Lei de Abrams” 

“Lei de Lyse” 

“Lei de Molinari” 
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apenas 17% de metacaulim, indicando provavelmente um efeito de empacotamento 

das partículas.  

Um trabalho mais recente sobre misturas ternárias contemplou a mistura de 

cimento com metacaulim e sílica ativa em pastas, e foi desenvolvido por Chen et al. 

(2020), cuja abordagem analisou a densidade do empacotamento, a espessura do 

filme de água sobre as partículas, a absorção de água e a porosidade.  Nesse estudo 

foi utilizado aditivo superplastificante na dosagem de 3% sobre a massa de cimento e 

a relação água/aglomerante entre 0,163 e 0,219. O estudo obteve resistências à 

compressão na pasta de 127,9 MPa com 10% de metacaulim e 15% de nanossílica. 

 No trabalho citado não foi apresentado um modelo padrão ou de referência para 

a distribuição granulométrica. A densidade de empacotamento úmido partiu da 

referência de 100% de cimento com PD (packing density) igual a 0,631 e atingindo um 

aumento de 18% para o valor de 0,745 (CHEN et al., 2020). Porém o estudo não 

abordou o efeito dos agregados associados à matriz cimentícia, o que foi proposto 

nesta tese, com o objetivo de medir as características físicas e químicas em 

argamassas, além das pastas. 

3.2.3 Redução do tamanho das partículas 

O terceiro e último ponto de abordagem foi a “redução do tamanho das 

partículas”. Essa ação proporciona o aumento da área específica dos componentes e 

por consequência causa o aumento das suas interações físico/químicas, como por 

exemplo: as reações pozolânicas e a formação de carboaluminatos.  

O provável aumento do consumo de água, decorrente da maior finura e área 

específica das adições, foi compensado pela inclusão de aditivo à base de 

policarboxilato. As adições de material “particulado fino” a um cimento Portland 

comum, seja como carga ou como adição ativa, influenciará no grau de hidratação do 

cimento. Se essas adições estiverem bem dispersas e tiverem uma superfície 

específica maior que a matriz de cimento Portland, contribuirão para a reatividade 

aparente, melhorando a hidratação do cimento (GUTTERIDGE; DALZIEL, 1990). 

Neste estudo, a redução do tamanho das partículas foi obtida através da 

moagem de alta energia das adições, em equipamentos especiais. 
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3.3 AVALIAÇÃO DO EFEITO DO EMPACOTAMENTO 

O estudo avaliou o efeito do empacotamento das partículas na resistência à 

compressão. Como o fundamento do efeito do empacotamento é conceitualmente 

físico, conforme adotado neste estudo, foi necessário identificar e isolar o efeito 

químico do físico. Essa separação faz-se necessária, pois há uma provável somatória 

ou sobreposição dos efeitos químicos e físicos do empacotamento no aumento da 

resistência à compressão.   

O efeito físico do empacotamento está vinculado ao aumento de densidade da 

mistura dos pós no estado anidro, assim como também após a hidratação, pela 

redução da porosidade capilar, considerando-se aqui, somente a parcela do efeito 

físico, excluindo-se o efeito químico. Esses efeitos somam-se e supostamente 

também contribuem para o aumento da resistência da matriz após endurecimento, 

provavelmente pelo efeito das forças de Van der Waals (A. P. SILVA, 2003; VIZCAÍNO 

ANDRÉS et al., 2015), o que se buscou avaliar neste estudo. 

Os efeitos químicos estão relacionados com as reações de pozolanicidade e 

outras como a formação de carboaluminatos entre os materiais incorporados na 

mistura cimentícia. A redução do tamanho das partículas dos materiais quimicamente 

ativos (pozolanas) aumentaria a sua reatividade, supostamente pela ação de 

nucleação (ativação das reações pozolânicas pelo aumento das áreas de contato das 

partículas). 

Considerando as duas premissas citadas, para se avaliar o efeito isolado 

“puramente físico” do empacotamento, foi necessário separar e medir o efeito 

“químico” no resultado das resistências mecânicas obtidas.  Dessa forma, foi adotado 

nesse estudo, como “efeito químico”, a quantidade relativa de Ca(OH)2 consumida nas 

reações de hidratação das pastas com adição. Os teores de Ca(OH)2 consumidos 

foram medidos através de ensaios de termogravimetria e DR-X.  

O objetivo dos ensaios de termogravimetria conforme conceito adotado nesse 

estudo, foi o de identificar e isolar o “efeito químico” para poder-se avaliar o “efeito 

físico” do empacotamento. O ensaio termogravimétrico, juntamente com o 

termodiferencial podem identificar as perdas de massa de alguns compostos 

conhecidos nas pastas hidratadas de cimento. Quando uma molécula conhecida 

perde algum elemento de sua composição, como a água ou o CO2 por exemplo, 

ocorrem dois fenômenos: a perda de massa em uma determinada temperatura assim 
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como a absorção de energia térmica conhecida como pico endotérmico; e se há   

liberação de energia térmica ocorre um pico exotérmico.   

Alguns compostos da pasta de cimento hidratada têm picos endotérmicos 

conhecidos como: o C-S-H em 120°C; a etringita em 180°C; o carboaluminatos de 

cálcio a 230°C; a portlandita a 480°C e o carbonato de cálcio a 780°C (FIGURA 24). 

Portanto, se a perda de massa próxima desses picos endotérmicos for determinada, 

pode-se estimar com certa precisão o teor daquele composto através de cálculos 

estequiométricos. 

Desta forma, com os resultados dos ensaios TGA/TDA calculou-se o consumo 

de Ca(OH)2, decorrente das reações pozolânicas de cada uma das misturas. A perda 

da molécula de água no hidróxido de cálcio resulta no percentual equivalente a 

24,315%. O cálculo é feito pela relação entre as massas molares dos compostos.  

Portanto, para se determinar o teor do composto, divide-se a perda de massa no 

ensaio termogravimétrico, próximo ao pico endotérmico, pela perda de massa molar 

referencial.  

 Considerando-se que as reações de pozolanicidade estão relacionadas com o 

consumo de hidróxido de cálcio durante a hidratação, utilizou-se então os resultados 

da termogravimetria para medi-los. Na FIGURA 24 está apresentado o 

comportamento de perda de massa e absorção de calor numa amostra de concreto 

através do ensaio de TGA/TDA (BATTAGIN; SILVEIRA, 2018). Estas características 

são esperadas também nos ensaios nas pastas de cimento. A partir das absorções 

de Ca(OH)2 após 28 dias de hidratação, medidas nas pastas das misturas 

empacotadas e não empacotadas, pôde-se correlacioná-las com as resistências à 

compressão. Após obtida essa correlação, mediu-se as diferenças de resistência para 

um mesmo grau de absorção de hidróxido de cálcio (mesmo grau de ação pozolânica) 

e sendo assim, isolou-se o efeito químico.  

Considerou-se neste estudo que duas misturas com o mesmo grau de ação 

pozolânica seriam equivalentes em termos químicos, sendo diferenciadas apenas 

pelo efeito físico do empacotamento que poderia ser medido pela resistência à 

compressão.  Dessa forma, para efeito do estudo, o aumento das resistências foi 

considerado como efeito causado pelo empacotamento das partículas, e acrescido do 

efeito de nucleação pela redução dos seus tamanhos. Este conceito é o que 

fundamentou esta tese.  
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FIGURA 24 – PERDAS DE MASSA E PICOS ENDOTÉRMICOS DE UM CONCRETO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FONTE:  BATTAGIN, SILVEIRA (2018)  

3.4 PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO DA REDUÇÃO DE EMISSÕES DE CO2 

Como parâmetro comparativo da emissão de gás carbônico, foram calculadas 

as emissões no processo de fabricação do cimento de referência utilizado na pesquisa 

(CP V ARI) considerando a queima de combustíveis e a descarbonatação do calcário 

durante a clinquerização no forno. As emissões produzidas na fabricação do 

metacaulim foram estimadas com base no estudo de Cancio Díaz et al. (2017). As 

emissões decorrentes do processo de moagem das adições não foram consideradas 

por não haver liberação de gases durante o processo assim como por utilizarem 

prioritariamente energia hidrelétrica para a condição brasileira. 

A partir dos resultados de resistências à compressão das amostras de 

argamassa aos 28 dias, calculou-se os consumos do aglomerante para uma 

resistência de referência e então calculadas as emissões totais de cada mistura. Como 

critério para a conclusão, a redução foi estimada em kg de CO2/m3/MPa de resistência, 

comparando-se as misturas propostas com a referência de 100% de cimento CP V 

ARI. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 PLANEJAMENTO DO ESTUDO – ROTEIRO CRONOLÓGICO 

O roteiro cronológico de referência para o desenvolvimento do estudo foi 

elencado com os principais tópicos conforme segue: 

a) Definição da estratégia para avaliação do efeito do empacotamento (vide 3.3); 

b) definição dos materiais constituintes da mistura quaternária (vide 4.3); 

c) prospecção das argilas cauliníticas (vide 4.4); 

d) ensaios de termogravimetria TDA/TGA das argilas coletadas (vide 4.4); 

e) elaboração dos cálculos estequiométricos para avaliação do teor de caulinita 

nas argilas selecionadas (vide 4.4); 

f) escolha da argila com maior teor de caulinita (vide 4.4); 

g) calcinação da argila selecionada para obtenção das amostras do metacaulim 

(vide 4.5); 

h) execução da moagem de alta energia do metacaulim e do fíler de calcário para 

redução do tamanho médio das partículas (vide 4.6); 

i) execução dos ensaios de distribuição granulométrica por difração de Laser dos 

materiais sólidos: cimento, metacaulim, fíler de calcário e nanossílica (vide 4.7); 

j) execução dos ensaios de caracterização físico-químicas dos materiais (vide 

4.9); 

k) definição do modelo teórico de empacotamento com três grupos de distribuição 

(vide 4.12); 

l) elaboração do programa em VBA para execução dos cálculos probabilísticos 

pelo método de Monte Carlo e ajuste por mínimos quadrados das distribuições 

granulométricas das misturas aos modelos teóricos definidos (vide 4.13); 

m) teste de verificação do programa VBA em comparação com o método algébrico 

matricial, (PETRUCCI, 1983) para quatro materiais (vide 5.1); 

n) execução dos cálculos no programa VBA para determinação dos teores de 

cada material nas misturas dos três grupos de empacotamento (vide 5.2); 

o) elaboração da Matriz do Experimento (vide 5.4); 
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p) elaboração da matriz das misturas das argamassas e das pastas (vide 5.5 e 

5.6); 

q) preparação das amostras dos materiais necessários nos ensaios (vide 4.15); 

r) execução dos ensaios de plasticidade (Flow Table) das argamassas de 

referência com 100% de cimento, com redução da relação água/cimento e com 

uso de aditivo redutor de água (vide 5.7); 

s) moldagem e cura até a idade de rompimento aos 3; 7 e 28 dias dos corpos de 

prova 5x10cm de argamassa para todas as misturas da matriz de ensaios (vide 

0); 

t) moldagem das pastilhas com as pastas das misturas de aglomerante (vide 5.9); 

 Elaboração do projeto e montagem dos moldes das pastilhas; 

 testes de desempenho e vedação dos moldes; 

 elaboração do projeto e construção do equipamento de mistura das 

 pastas, para incorporar o efeito de vórtice no processo e uso de elevada 

 rotação de mistura acima de 1500 rpm; 

 elaboração do projeto e construção do equipamento de cura rotacional 

 para evitar os efeitos de segregação dos componentes da pasta durante 

 a fase de endurecimento inicial; 

 elaboração do projeto e construção do recipiente de cura com controle 

 térmico para as pastilhas de pasta; 

 elaboração do projeto e construção do equipamento de corte das 

 pastilhas de pasta, utilizando disco diamantado e refrigeração à água; 

 execução das misturas das pastas e moldagem das pastilhas; 

 execução da cura rotacional durante 24 horas; 

 desforma das pastilhas e cura submersa com temperatura controlada; 

 corte das pastilhas e preparação para os ensaios de DRX, MEV, PIM e 

 TGA; 

 envelopamento com filme plástico e congelamento à -18°c até a data do 

 ensaio para evitar a carbonatação e interromper a hidratação e nas 

 amostras; 

 Ensaios nas pastilhas: 

 ensaios de termogravimetria TGA/TDA (vide 5.12); 
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 ensaios de porosimetria por intrusão de mercúrio PIM (vide 5.16); 

 análise da microestrutura através de MEV e EDS (vide 4.10); 

 ensaios de DRX para identificação de fases da hidratação (vide 4.8); 

u)  elaboração dos cálculos estequiométricos dos resultados dos ensaios de 

termogravimetria (vide 0); 

v) interpretação dos ensaios de DRX com softwares apropriados e cálculos 

semiquantitativos por Rietveld dos teores dos compostos cristalinos 

identificados (vide 4.8); 

w) rompimento dos corpos de prova 5x10cm de argamassa aos 3, 7 e 28 dias de 

idade (vide 5.10); 

x) avaliação estatística do efeito de fator do empacotamento utilizando ANOVA 

(vide 5.10.1.2); 

y) verificação do grau de interferência do empacotamento na resistência das 

misturas, isolando e retirando o efeito químico da análise final (vide 5.17); 

z) cálculo dos índices de emissões de CO2 em kg.MPa-1.m-3 (vide 4.17); 

aa) conclusões (vide 6). 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO PRELIMINAR DO ESTUDO 

 O planejamento preliminar do estudo iniciou com a definição da estratégia 

conforme descrito na FIGURA 21 - MAPA MENTAL DA TESE e as misturas foram 

divididas em dois grupos distintos:  

a) Grupo (E) - o primeiro grupo relativo às misturas EMPACOTADAS (E1; E2 e 

E3) foi definido com os teores de cada componente, calculados pelo MMC e 

usando como referência as curvas teóricas de empacotamento. Nessas 

misturas, foram utilizados o fíler e o metacaulim após processo de moagem de 

alta energia juntos com a nanossílica e o cimento CP V ARI anidro.  

b) Grupo (N) - o segundo grupo, das misturas NÃO EMPACOTADAS (N1; N2 e 

N3), utilizou os materiais sem moagem, ou seja, o fíler e o metacaulim estavam 

em seu estado natural e apenas classificados passando pela peneira de malha 

mesh #100, ou 150 m. Os teores de cada material constituinte das misturas 

N1; N2 e N3 foram exatamente os mesmos das misturas empacotadas 

correspondentes E1; E2 e E3. Desta forma, mesmo com os mesmos teores, o 
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que diferencia o grupo não empacotado do grupo empacotado é a composição 

granulométrica final das misturas. No grupo Não empacotado (N), a distribuição 

não atendeu ao modelo teórico do empacotamento, pois as partículas possuem 

tamanhos diferentes comparados aos da mistura empacotada, e embora com 

o mesmo teor, não atendem assim à distribuição de tamanhos do modelo.  Isso 

pode ser observado com maior clareza nos gráficos de distribuição 

granulométrica das misturas empacotadas e não empacotadas (FIGURA 36 a 

FIGURA 38), item 5.3. Nelas pode-se distinguir as diferenças entre as curvas 

empacotadas e não empacotadas. 

Essa abordagem avaliou a hipótese de que os efeitos químicos de 

pozolanicidade seriam aproximadamente iguais nos dois grupos, já que os teores de 

cada constituinte seriam os mesmos. Poderia haver, no entanto, o efeito de nucleação 

maior com os materiais mais finos, aumentando a intensidade das reações 

pozolânicas e as resistências. Para isolar esse efeito, passou-se a comparar as 

resistências para um mesmo grau de pozolanicidade, conforme descrito em (3.3). A 

variável de resposta então, foi a resistência à compressão e o fator controlado passou 

a ser a ação pozolânica medida pelo consumo de hidróxido de cálcio. O fator variável 

entre dois graus idênticos de pozolanicidade deve ser o empacotamento, medido pela 

resistência. 

Para que essa abordagem pudesse ser conduzida, uma correlação matemática 

obtida por mínimos quadrados entre os resultados de resistência e consumo de 

hidróxido de cálcio foi determinada.  A partir dos modelos matemáticos encontrados 

para cada grupo, empacotado e não empacotado, o efeito do empacotamento poderia 

ser medido pelo deslocamento no eixo “Y” das resistências dos dois grupos. 

4.3 DEFINIÇÃO DOS MATERIAIS - MISTURA QUATERNÁRIA 

4.3.1 Cimento Portland 

 Como o objetivo do estudo foi reduzir a parcela de clinquer na mistura 

cimentícia pela inserção dos demais materiais, (fíler, o metacaulim e a nanossílica), 

foi utilizado o cimento que possuía o menor teor de adições, o CP V ARI, com teor 

médio de 5% de fíler na fábrica.   
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4.3.2 Fíler de calcário 

O calcário é um material abundante na crosta terrestre e faz parte da matéria 

prima para produção do cimento Portland com jazidas geralmente próximas das 

fábricas. Por esta razão é um material de fácil acesso e baixo custo. Na condição de 

fíler, apresenta características que demonstraram em vários estudos (vide 2.10) 

reatividade com os compostos do cimento além do efeito no empacotamento das 

partículas. Somado a estas características, o fíler de calcário proporciona baixa 

geração de CO2 em sua produção, envolvendo basicamente transporte e moagem. 

Entendeu-se, diante do exposto, serem razões suficientes para sua escolha como um 

dos materiais empregados neste estudo. A origem do material utilizado no estudo foi 

a mesma do calcário utilizado na fabricação do cimento.  

4.3.3 Metacaulim  

A argila caulinítica calcinada denominada de metacaulim é um material com 

características pozolânicas importantes, e de menor geração de CO2 

comparativamente ao clinquer, pois a temperatura de queima é da ordem de 850°C, 

abaixo dos 1.450°C necessários na clinquerização. Por apresentar alta reatividade 

pozolânica e ter disponibilidade em diversas regiões da crosta terrestre 

(FERNANDEZ; MARTIRENA; SCRIVENER, 2011) foi escolhido como um material 

potencialmente utilizável na produção de cimentos.  Para a verificação da qualidade 

das jazidas disponíveis na região do estudo, foram feitas prospecções de amostras 

em 13 jazidas e ensaiadas por TGA para identificação dos teores de caulinita, através 

de cálculo estequiométrico. O material que apresentou o maior teor de caulinita foi o 

escolhido para os ensaios.  

4.3.4 Nanossílica  

Composta basicamente de SiO2, em partículas muito pequenas, abaixo de 

1 m com D50% = 0,871 m conforme verificado nos ensaios de caracterização e por 

apresentar alta reatividade com o Ca(OH)2, é um material de alta performance e pode 

contribuir para a complementação da curva de empacotamento na região inferior da 

distribuição gralulométrica.   
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4.3.5 Aditivo Superplastificante   

Segundo Nair et al. (2020) e Schmid e Plank (2020) foi verificado que a 

viscosidade da pasta com LC3 era menor com aditivo a base de policarboxilato (PCE) 

do que o aditivo a base de naftaleno (SNF) para todas as relações água/aglomerante. 

Desta forma, foi adotado o primeiro tipo PCE e, conforme recomendação do 

fabricante, o aditivo com elevada capacidade de redução de água tem dosificação 

recomendada entre 0,3 e 1,2% sobre a massa do aglomerante e sendo assim, foi 

utilizado na dosificação próxima ao limite superior, e igual a 1% sobre a massa de 

aglomerante. Esta dosagem foi mantida constante, para não ser criada mais uma 

variável que eventualmente pudesse interferir nos resultados do estudo.  

4.3.6 Areia para os testes em argamassa  

Como os testes tiveram o referencial dos ensaios padrões de resistência em 

corpos de prova cilíndricos 5x10 cm conforme (ABNT NBR 7215, 2019), todos os 

ensaios comparativos de resistência à compressão foram feitos com argamassa com 

as quatro frações de areia padrão fornecidas pelo IPT-SP conforme a (ABNT NBR 

7214, 2015). 

4.4 ENSAIOS E SELEÇÃO DA ARGILA CAULINÍTICA 

Foram coletadas 13 argilas na região próxima ao município de Curitiba em uma 

distância de até 50 km. Todas as argilas foram ensaiadas por termogravimetria 

TGA/TDA para avaliação dos teores de caulinita conforme apresentado no 

(APÊNDICE 4), utilizando o método da norma (ASTM E1131, 2014) – Standard Test 

Method for Compositional Analysis by Thermogravimetry. Com o equipamento 
NETZSCH, modelo TG 209 Tarsus e ensaio realizado nas seguintes condições: 

 Faixa de temperatura e atmosfera de 25 a 900 °C – oxigênio; 

  fluxo dos gases    15 mL/min; 

taxa de aquecimento    20 °C/min. 
O cálculo estequiométrico foi realizado através da massa molar da água na 

molécula de caulinita. Adotou-se o valor de perda de massa entre 400°C e 800°C, 

intervalo que ocorre a desidroxilação (perda da molécula de água), e a razão de 

13,957% para a perda molar de massa da caulinita. Durante a calcinação, a argila 

caulinítica (Al2Si2O5(OH)4), com massa molar de 258,17g, perde duas moléculas de 
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água e se transforma em Metacaulim Al2O3.2SiO2. O cálculo do teor de argila 

caulinítica nas argilas foi feito na base seca por conceito estequiométrico utilizando a 

proporção entre as massas molares dos elementos e compostos químicos, pela 

Equação (13) (ZAMPIERI, 1993). 

Teor caulinita(%) = Pm[400;800].(1 - Pm[20;400]) . 0,13957-1 (13) 

Onde: Pm(400:800)  é a perda de massa entre as temperaturas de 400 e 800°C no ensaio TGA. 

 Pm(20:400) é a perda de massa entre as temperaturas de 20 e 400°C no ensaio TGA. 

 0,13956 é a parcela de massa molar da água contidas na molécula de argila caulinítica. 
 

 A TABELA 9 apresenta o resumo do cálculo dos teores de caulinitas das argilas 

amostradas.  A argila A9 2018 Rs foi selecionada para o estudo, pois apresentou o 

maior teor de caulinita (77,31%), dentre todas as amostras. A argila selecionada A9 

foi ensaiada por FR-X conforme o ANEXO 8, apresentando teores de Al2O3 = 37,96%; 

SiO2 = 52,8% e Fe2O3 = 1,85%, e com uma coloração de tonalidade branca levemente 

rosa. 
 
TABELA 9 – AMOSTRAS DAS ARGILAS PROSPECTADAS – TEORES DE CAULINITA 

Amostras 
Estimativa da % de Al2Si2O5(OH)4 (Caulinita) Pico 

Endotérmico 
°C 

Perdas de Massa (TGA) % Perda ao 
fogo 

Caulinita 
Base seca 

(%) 20 a 200°C 200 a 400°C 400 a 800°C 

A1 1,04% 0,58% 3,98% 5,60% 28,98% 507,3 
A2a 0,83% 1,33% 3,75% 5,91% 27,46% 493,0 
A2b 2,18% 1,42% 4,11% 7,71% 30,54% 492,0 
A3 1,01% 1,15% 5,35% 6,51% 31,85% 511,0 
A6 0,76% 0,48% 7,12% 8,36% 51,64% 517,0 

A7a 0,53% 0,25% 2,82% 3,60% 20,36% 526,0 
A7b 0,30% 0,85% 3,58% 4,73% 25,94% 518,0 
A7c 0,16% 0,16% 3,57% 3,89% 25,66% 517,0 
A7d 0,56% 0,15% 6,47% 7,18% 46,68% 531,0 
A7e 0,30% 0,14% 4,32% 4,76% 31,08% 515,7 
A8 0,37% 0,25% 2,37% 2,99% 17,08% 502,7 

A9 2018 Rs 2,77% 1,08% 10,38% 14,23% 77,31% 515,0 
A10 2018 Br 0,64% 0,31% 7,90% 14,23% 57,13% 515,0 

 FONTE: O Autor (2020) 
 

4.5 TRANSFORMAÇÃO DA ARGILA SELECIONADA EM METACAULIM 

A transformação da argila caulinítica em metacaulim é feita pela calcinação, 

quando ocorre a perda das moléculas de água conforme a Equação (14) (ZAMPIERI, 
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1989).  A calcinação da argila selecionada A9 foi realizada em mufla de laboratório, 

aplicando-se a temperatura de 850°C durante 30 minutos. 

(Al2Si2O5(OH)4) + calor => 2.H2O + Al2O3.2SiO2 
Argila caulinítica + calor  =>  Água  +  Metacaulim (14) 

A argila selecionada para o estudo apresentou um teor elevado de alumina 

(Al2O3) com 37,96% no ensaio de FR-X (ANEXO 8). No ensaio por termogravimetria 

resultou no teor de caulinita em 77,33% (APÊNDICE 3) e por fluorescência em 

78,56%, o que foi importante para o propósito da pesquisa em utilizar materiais de 

elevada reatividade. 

4.6 MOAGEM DE ALTA ENERGIA 

 A moagem de alta energia do metacaulim e do fíler foi realizada em 

equipamento de laboratório da marca EMAX RETSCH (FIGURA 25), utilizando jarro 

de 125 ml de volume, revestido com dióxido de zircônio ZrO2 com carga de 50 esferas 

de 5 mm de diâmetro do mesmo material. A quantidade de amostra foi de 40 ml 

(volume aparente no estado solto) submetida a 2.000 rpm durante o tempo de 20 

minutos com temperatura de moagem entre 20 a 60°C. 

As amostras de fíler e do metacaulim foram submetidas ao ensaio de FR-X, 

(Wavelenght dispersive XRF spectometry) no equipamento PANanalytical PW2540 

MagiX para identificação e quantificação dos óxidos presentes antes e após a 

moagem para avaliação de eventuais alterações. Os resultados estão apresentados 

no ANEXO 4 e ANEXO 8.  A moagem provocou desgaste das esferas durante o 

processo, incorporando resíduo no material.  

O processo de moagem de alta energia utilizado para a redução do tamanho 

das partículas do fíler e do metacaulim apresentou um resultado expressivo e foi 

crucial para o desenvolvimento do estudo. Após o processo de moagem, as amostras 

tiveram suas granulometrias ensaiadas por difração de Laser conforme 4.7. 
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FIGURA 25 – EQUIPAMENTO DE MOAGEM DE ALTA ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 

   

(a) (b) 
 LEGENDA:  (a) JARROS REVESTIDOS E ESFERAS DE ZrO2  
   (b)  MOÍNHO DE ALTA ENERGIA EMAX RETSCH – LACTEC UFPR 

 FONTE:  O AUTOR (2020) 
 

 O tamanho médio das partículas de fíler passou de 10,48 m para 1,89 m, ou 

seja, reduziram o tamanho em 5 vezes. Quanto ao metacaulim, o processo de 

moagem reduziu o tamanho médio das partículas de 11,67 m em 2,51 m, o que 

representa 1/4,6 vezes o seu tamanho inicial. 

A redução um pouco menor do metacaulim em relação ao fíler pode ser 

atribuída à dureza maior do primeiro material. A maior dureza do metacaulim foi 

confirmada pelo maior teor de ZrO2 no ensaio de FR-X após a moagem, o que é 

explicado pelo desgaste das esferas de moagem constituídas desse material. O 

acréscimo de dióxido de zircônio no fíler foi de 0,52%, enquanto no metacaulim foi de 

4,7%.  

4.7 ENSAIOS DE DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA POR DIFRAÇÃO DE 

LASER. 

As análises das composições granulométricas do cimento e das adições 

foram realizadas por difração de LASER no equipamento Microtrac do LAMIR-UFPR 

em suspenção em meio líquido, sendo utilizado água para o metacaulim, fíler e sílica, 

e álcool isopropílico para o cimento.  
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Como já foi mencionado, quanto ao tamanho das partículas dos materiais, 

observou-se que o procedimento de moagem reduziu o tamanho médio D50, do fíler 

de 10,48 m para D50 = 1,894 m (ANEXO 6 e ANEXO 7) e o metacaulim de D50 = 

11,67 m para D50 = 2,514 m (ANEXO 9 e ANEXO 10), comprovando a efetividade 

da moagem que reduziu em 5 vezes aproximadamente o tamanho das partículas 

nesses dois materiais. 

 Os resultados antes e após o processo de moagem estão apresentados na 

FIGURA 26 e FIGURA 27.  

FIGURA 26 – CURVAS GRANULOMÉTRICAS DOS MATERIAIS SEM MOAGEM 

FONTE:  O Autor (2020) 

Observa-se que a distribuição granulométrica de todos os materiais, inclusive 

a sílica, possui dimensão maior, comparativamente ao cimento. Mesmo utilizando 

técnica de dispersão por ultrassom, a sílica manteve esta característica em várias 

repetições de ensaio. O resultado da granulometria encontrado na sílica foi similar aos 

do estudo de  Romano et al., (2008) onde o D50~20 m após aplicação do processo 

de dispersão de alta energia utilizando os equipamentos: (a) misturador rotacional 

com hélice naval IKA, modelo Labortechnik RW20, com potência do motor 70/35 W e 

rotação máxima 2.500 rpm; (b) dispersor de elevada energia de cisalhamento IKA 

modelo Labortechnik T25 basic com potência 500/300 W e rotação máxima 24.000 

rpm (ROMANO et al., 2008). No caso do fíler e do metacaulim, esperava-se esse 

comportamento antes da moagem. 
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FIGURA 27 – DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA APÓS MOAGEM (EXCETO O CIMENTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: O Autor (2020) 

Em todos os ensaios foi aplicada a dispersão por ultrassom com frequência 

de 40 kHz e feita a leitura pelo equipamento em até 1 minuto. 

Observa-se o efeito efetivo da moagem de alta energia, que reduziu o 

tamanho médio das partículas do metacaulim e do fíler na razão de 5 vezes.  

4.8 ENSAIOS DE DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

 Os ensaios de DR-X aplicados sobre as pastilhas das pastas hidratadas aos 28 

dias foram conduzidos no laboratório de mineralogia da UFPR–LAMIR, no 

equipamento Malvern Panalytical ENPYREAN (FIGURA 28) utilizando anodo de cobre 

Cu de comprimento de onda de 1,54060 Å e tensão de 40 kV, e demais parâmetros 

conforme a TABELA 10. 
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FIGURA 28 – EQUIPAMENTO DE DRX – EMPYREAN PANALYTICAL – LAMIR UFPR. 

  FONTE: O Autor (2020) 
 

Os resultados dos ensaios de DR-X foram apresentados em forma de 

difratograma e disponibilizados pelo laboratório LAMIR-UFPR em arquivos XRDML 

para tratamento e análise. Foram utilizados dois softwares para análise dos resultados 

dos difratogramas: o HighScore da Malvern Panalytical e o “Materials Analysis Using 

Difraction – MAUD” (LUTTEROTTI, 2005). O HighScore foi utilizado para identificação 

dos picos, das fases cristalinas e análise quantitativa pelo método Rietveld, com a 

base de dados da Panalytical disponível no laboratório LAMIR da UFPR. O software 

MAUD foi utilizado para identificar as fases que não puderem ser identificadas no 

Highscore e utilizando a base cristalográfica ICSD (Inorganic Crystal Structure 

Database),  (KARLSRUHE, 2020) e COD (Crystallographic Open Database) com 

acesso disponibilizado pela UFPR.  Com o software MAUD também foram realizadas 

as análises quantitativas pelo método de Rietveld. 

Os principais picos dos difratogramas das amostras de pasta hidratada foram 

obtidos com os parâmetros padrões do software Highscore Panalytical. 
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TABELA 10 – PARÂMETROS APLICADOS DO EQUIPAMENTO DE DR-X 
DR-X EMPYREAN PANALYTICAL 

Raw Data Origin XRD measurement 
(*.XRDML) 
Scan Axis               Gonio 
Start Position [°2Th.]  3,5084 
End Position [°2Th.]  69,9784 
Step Size [°2Th.]  0,0170 
Scan Step Time [s]  10,1600 
Scan Type               Continuous 
PSD Mode              Scanning 
PSD Length [°2Th.] 2,12 
Offset [°2Th.] 0,0000 
Divergence Slit Type                  Fixed 
Divergence Slit Size [°]                 1,0000 
Specimen Length [mm]                 10,00 
Measurement Temperature [°C]  25,00 
Anode Material                     Cu 
K-Alpha1 [Å] 1,54060 
K-Alpha2 [Å] 1,54443 
K-Beta [Å] 1,39225 
K-A2 / K-A1 Ratio 0,50000 
Generator Settings 30 mA, 40 kV 
Diffractometer Type 0000000011110529 
 

Diffractometer Number 0 
Goniometer Radius [mm] 240,00 
Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91,00 
Incident Beam Monochromator No 
Spinning                          Yes 
Default properties: 
- Measurement step axis = "None" 
- Divergence slit type = "Fixed" 
- Irradiated length = "10.00000" 
- Fixed div. slit size = "1.00000" 
- Dist. focus to div. slit = "91.00000" 
- Receiving slit size = "0.10000" 
- Step axis value = "0.00000" 
- Offset = "0.00000" 
- Sample length = "10.00000" 
- Modification time = "08/10/2019 14:20:50" 
- Modification editor = "LAMIR" 
 

FONTE:  LAMIR (2020) 

  

4.9 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS MATERIAIS 

4.9.1 Ensaios do Cimento 

O cimento CP V ARI utilizado no estudo foi ensaiado por FR-X, DR-X, ensaios 

físicos e químicos conforme as normas (ABNT NBR 5741, 2019), (ABNT NBR 7215, 

2019), (ABNT NBR 16.606, 2018), (ABNT NBR 16.607, 2017), (ABNT NBR 16.605, 

2017), (ABNT NBR 16.372, 2015), (ABNT NBR 12.826, 2015) e (ABNT NBR 11.579, 

2013), composição granulométrica por difração de Laser, além de cristalografia do 

clinquer por microscopia de luz refletida (CIA ITAMBÉ, 2017), contidos no: 

 APÊNDICE 1 - DR-X Cimento CP V ARI – Difratograma  (MAUD) 

 APÊNDICE 2 - DR-X Cimento CP V ARI – Fases identificadas – Rietveld (MAUD) 

 ANEXO 1 - ENSAIOS DO CIMENTO CP V ARI 

 ANEXO 2 - CLINQUER - MICROSCOPIA POR LUZ REFLETIDA 

 ANEXO 3 - DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA 1403 – CIMENTO CP V ARI 

 
 Na TABELA 11 estão apresentados os valores dos componentes principais do 

clinquer obtidos por três métodos:  

 a) microscopia por luz polarizada refletida;  
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 b) pelos cálculos com as equações de Bogue e resultados químicos do cimento 

contidos no ANEXO 1 com a exclusão da CaO livre, do fíler e do gesso;  

 c) refinamento por Rietveld com os padrões CIF das bases ICSD e COD.  

TABELA 11 - TEORES CRISTALINOS DO CLINQUER POR MICROSCOPIA, BOGUE E RIETVELD-
MAUD 

Composto C3S (Alita) C2S (Belita) C3A C4AF 
Microscopia 70,8 % 12,0 % 6,9 % 10,3 % 

Cálculo por Bogue 71,0 % 10,7 % 7,8 % 10,5 % 
Rietveld - MAUD 72,9 % 12,95 % 4,85 % 9,3 % 

FONTE:  O AUTOR (2020) 

No refinamento por Rietveld feito no software MAUD desenvolvido por 

(LUTTEROTTI, 2005), utilizou-se os padrões cristalográficos (CIF) extraídos das 

bases cristalográficas (ICSD, 2020) e (COD, 2020) conforme a TABELA 12, sendo 

excluídos os teores de gesso e calcita dos resultados apresentados no (APÊNDICE 

2) para calcular os teores do clinquer da TABELA 11. 

TABELA 12 – PADRÕES CRISTALOGRÁFICOS CIF – UTILIZADOS NO REFINAMENTO RIETVELD 
– MAUD 

Fases Padrão CIF Fases Padrão CIF 
C3S COD 9.016.125 CaSO4 COD 8.103.630 
C2S COD 1.546.025 CaCO3 ICSD 37.241 
C3A COD 9.014.359 CaOH2 ICSD 51.411 

C4AF COD 1.008.124   
FONTE: ICSD (2020) e COD (2020) 

4.9.2 Ensaios do Fíler calcário 

O fíler de calcário foi ensaiado por FR-X, granulometria por difração de 

LASER, Difratometria de raios X conforme os Anexos: 

ANEXO 4 - ENSAIO DE FR-X – FÍLER CALCÁRIO 

ANEXO 5 - DRX DO FÍLER CALCÁRIO APÓS MOAGEM DE ALTA ENERGIA 

ANEXO 6 - FÍLER CALCÁRIO PRÉ-MOAGEM - GRANULOMETRIA 

ANEXO 7 - FÍLER CALCÁRIO APÓS MOAGEM - GRANULOMETRIA 

4.9.3 Ensaios da argila calcinada (Metacaulim) 

O metacaulim foi ensaiado por FR-X, granulometria por difração de LASER, 

Difratometria de raios X conforme os Apêndices e Anexos: 

 APÊNDICE 3 – ENSAIO TGA/TDA DA ARGILA SELECIONADA 

 APÊNDICE 4 - TEORES DE CAULINITA - ARGILAS AMOSTRADAS 

 ANEXO 8 - ENSAIO DE FR-X – ARGILA CAULINÍTICA 

 ANEXO 9 – ARGILA CALCINADA - METACAULIM PRÉ-MOAGEM - GRANULOMETRIA 
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 ANEXO 10 – ARGILA CALCINADA - METACAULIM APÓS-MOAGEM - GRANULOMETRIA 

Como já foi mencionado, a argila selecionada para o estudo apresentou um 

maior teor de alumina (Al2O3) com 37,96% no ensaio de FR-X. No ensaio por 

termogravimetria resultou no teor de caulinita em 77,33% e por fluorescência em 

78,56%, o que foi importante para o propósito da pesquisa em utilizar materiais de 

elevada reatividade. 

4.9.4 Ensaios da Nanossílica 

A nanossílica foi ensaiada por FR-X e granulometria por difração de LASER, 

conforme os Anexos: 

ANEXO 11 - ENSAIO DE FR-X – NANOSÍLICA ADSIL B50 

ANEXO 12 – NANOSÍLICA ADSIL B50 – GRANULOMETRIA 1467 

ANEXO 13 – DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA – SILICA SEM MOAGEM 

4.10 IMAGENS POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA - MEV 

 As imagens de microscopia eletrônica de varredura foram obtidas no Centro de 

Microscopia Eletrônica CME do Setor de Ciências Biológicas da UFPR em 

equipamento TESCAN VEGA3 LMU com resolução de 3 nm e magnificações de até 

300 kX. Com sistema de análise química tipo EDS (Oxford) com software AZ Tech 

(Advanced) com detetor tipo SDD de 80 mm² ( FIGURA 29). As pastilhas das pastas 

hidratadas foram tratadas com superfície em ouro para geração de imagens de MEV 

com maior qualidade conforme FIGURA 30.. 

 FIGURA 29 – EQUIPAMENTO DE MEV – CME UFPR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE:  O Autor (2020) 
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FIGURA 30 – EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO COM OURO DAS AMOSTRAS PARA O MEV 

 

 

 

 

 

 
FONTE:  O Autor (2020) 

 

4.11 ENSAIO DE POROSIMETRIA POR INTRUSÃO DE MERCÚRIO. 

 Os ensaios de porosimetria por intrusão de mercúrio foram executados no 

Laboratório de Engenharia dos Materiais da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

– PR no equipamento MICROMERITICS INSTRUMENT CORPORATION. Os ensaios 

foram realizados com pressão de 0,0030 MPa a 206,7 MPa. 

 
4.12 DEFINIÇÃO DO MODELO TEÓRICO DE EMPACOTAMENTO 

O modelo adotado para a curva de empacotamento foi o de Andreasen 

Modificado, conforme a Equação 11, considerando três módulos diferentes de 

distribuição, q1=0,28; q2=0,32 e q3=0,45. O valor menor possui uma distribuição que 

proporcionaria uma mistura mais fluida e mais fina, enquanto o valor maior apresenta 

a característica de uma mistura mais áspera ou com menor fluidez, segundo Oliveira 

et al. (2000). O valor intermediário q2 foi definido de forma arbitrária pelo autor de 

forma a se aproximar mais do valor mínimo e obter teores maiores de adições, já que 

as mesmas, tinham granulometria mais fina. Não foi utilizado o valor de q=0,37 

considerado pela maioria dos autores como o que proporciona o melhor 

empacotamento, pois reduziria os percentuais de substituição do cimento com os 

materiais ora utilizados neste estudo, o que também reduziria o efeito das reduções 

das emissões de CO2. 

Além dos parâmetros de distribuição, a Equação (11) de Andreasen 

Modificado utiliza o tamanho mínimo das partículas assim como o valor máximo.  
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Esses foram definidos conforme o menor e maior tamanho encontrado nos materiais 

utilizados.   

Os modelos teóricos para as curvas de empacotamento foram definidos pela 

equação (11) Modelo de Andrassen Modificado com os parâmetros definidos na 

TABELA 13. 

TABELA 13 – PARÂMETROS DE EMPACOTAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA. 
Parâmetro Q1 Q2 Q3 

Ds 0,4080 0,4080 0,4080 
DL 18,5000 19,095 20,200 
qn q1=0,25 q2=0,32 q3=0,45 

FONTE:  O AUTOR (2020) 

Os parâmetros dos tamanhos máximo (DL) e mínimo (Ds) dos modelos 

q1=0,25; q2=0,32 e q3=0,45 foram definidos de forma “analógica”, em função da 

característica granulométricas dos materiais utilizados, sendo a maior dimensão a 

correspondente ao valor máximo ou D100% do fíler e a menor dimensão 

correspondendo ao valor mínimo D0% do cimento conforme a FIGURA 31. A escolha 

do limite máximo do tamanho da partícula do empacotamento DL deveu-se ao fato de 

que acima dele, não haveria nenhum efeito combinatório da mistura dos materiais e 

somente haveria o cimento prioritariamente presente nesta faixa, portanto o cálculo 

de ajuste ao modelo teórico não encontraria possibilidade de convergência 

matemática. Este limite também coincide com o maior tamanho de partícula da 

nanossílica (FIGURA 31).  Apenas uma parcela do metacaulim participaria do 

empacotamento, mas essa hipótese foi descartada, pois não haveria contribuição 

combinada dos outros dois materiais, o fíler e a nanossílica. Os valores de DL variaram 

de 18,5 a 20,2 em decorrência do próprio conceito dos valores dos módulos de 

distribuição “qn” com maior fluidez no limite menor e mais aspereza no limite maior, 

conforme Oliveira et al. (2000). 

A escolha do limite mínimo do tamanho da partícula do empacotamento (DS) 

deveu-se ao fato de que abaixo deste valor do cimento, só haveria as adições, e da 

mesma forma que na região maior da distribuição granulométrica, não haveria 

nenhum efeito combinatório da mistura dos materiais nesta faixa com o cimento, 

apenas das adições.  

Considerando a classificação granulométrica utilizada no escaneamento por 

Laser dos ensaios dos materiais empregados na pesquisa, utilizou-se o intervalo entre 
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DL=296 m e DS=0,145 m, totalizando np=45 graduações e resultando no valor 

r=1,18912 pela Equação (15) (LARRARD, 2011).   

Para a definição do modelo teórico de empacotamento por Andreasen 

modificado é necessário primeiro estabelecer as graduações dos tamanhos das 

partículas. Para isso, utilizou-se as mesmas graduações dos ensaios de difração de 

Laser e considerou-se a graduação das malhas numa progressão geométrica, 

calculando-se a razão da progressão com (r), sendo:  

 
 

(15) 

 Sendo:  
  Np  - Número de graduações:       
  Ds  - Tamanho mínimo das partículas:     
  DL  - Tamanho máximo das partículas:     

 

 Aplicando-se a razão “r” calculada, obtêm-se a progressão geométrica 

conforme a TABELA 14 e então calcula-se a curva de empacotamento conforme a 

equação de Andreasen modificada (11) e TABELA 16. Estes foram lançados no plano 

cartesiano com eixo “X” em escala logarítmica conforme apresentado na FIGURA 31. 

TABELA 14 – GRADUAÇÃO DOS TAMANHOS DAS PARTÍCULAS 
N° Graduação em m N° Graduação em m 
1 296,00 24 5,51 
2 248,9 25 4,63 
3 209,3 26 3,90 
4 176,0 27 3,28 
5 148,0 28 2,76 
6 124,5 29 2,32 
7 104,7 30 1,95 
8 88,0 31 1,64 
9 74,0 32 1,38 

10 62,3 33 1,16 
11 52,36 34 0,97 
12 44,04 35 0,82 
13 37,03 36 0,69 
14 31,14 37 0,58 
15 26,19 38 0,4875 
16 22,02 39 0,4099 
17 18,52 40 0,3447 
18 15,58 41 0,2899 
19 13,10 42 0,2438 
20 11,02 43 0,2050 
21 9,26 44 0,1724 
22 7,79 45 0,1450 
23 6,55   

FONTE:  O AUTOR (2020) 
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TABELA 15 – MODELO DE EMPACOTAMENTO CALCULADO POR ANDREASEN MODIFICADO                          
 

Tamanho    
( Dp ) m 

%  Passante 

N° 
q1 = 0,25 

Ds = 0,408 
DL = 18,50 

q2 = 0,32 
Ds = 0,408 

DL = 19,095 

q3 = 0,45 
Ds = 0,408 
DL = 20,20 

1 74,00 100,00 100,00 100,00 
2 62,23 100,00 100,00 100,00 
3 52,34 100,00 100,00 100,00 
4 44,01 100,00 100,00 100,00 
5 37,01 100,00 100,00 100,00 
6 31,13 100,00 100,00 100,00 
7 26,18 100,00 100,00 100,00 
8 22,01 100,00 100,00 100,00 
9 18,51 100,00 98,61 95,35 
10 15,57 93,13 91,07 86,63 
11 13,09 86,53 83,93 78,57 
12 11,01 80,21 77,18 71,12 
13 9,26 74,15 70,80 64,22 
14 7,79 68,35 64,76 57,84 
15 6,55 62,80 59,04 51,94 
16 5,51 57,48 53,63 46,48 
17 4,63 52,39 48,52 41,43 
18 3,90 47,51 43,68 36,75 
19 3,28 42,84 39,10 32,43 
20 2,75 38,37 34,76 28,44 
21 2,32 34,09 30,66 24,74 
22 1,95 29,99 26,79 21,32 
23 1,638 26,06 23,12 18,15 
24 1,378 22,30 19,65 15,23 
25 1,159 18,69 16,36 12,52 
26 0,974 15,25 13,26 10,01 
27 0,820 11,94 10,32 7,70 
28 0,689 8,78 7,54 5,56 
29 0,580 5,75 4,91 3,57 
30 0,487 2,85 2,42 1,74 
31 0,410 0,07 0,06 0,04 
32 0,345 - - - 
33 0,290 - - - 
34 0,244 - - - 
35 0,205 - - - 
36 0,172 - - - 
37 0,145 - - - 

FIGURA 31 – MODELOS DE EMPACOTAMENTO UTILIZADOS Q1; Q2 E Q3 – ANDREASEN 
MODIFICADO 

FONTE:  O AUTOR (2020) 
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4.13 CÁLCULO PELO MMC E AJUSTE POR MÍNIMOS QUADRADOS 

A razão do uso do MMC para o ajuste de mínimos quadrados neste trabalho 

teve fundamentação no processo prático para execução dos cálculos. Pois, para 

quantidade de materiais acima de quatro numa mistura, torna-se impraticável fazê-lo 

por métodos algébricos e matriciais convencionais.  Como a tese teve também como 

objetivo criar possibilidades mais abrangentes em futuros trabalhos, foi incorporado o 

MMC ao estudo, e, desta forma, cria-se a possibilidade do uso de diversos materiais 

em número indefinido, que depende somente da capacidade computacional 

empregada.  

O MMC usa como ponto de partida a geração de números aleatórios dentro 

de um intervalo previamente definido e obedecendo a uma distribuição de densidade 

de probabilidade também previamente definida.  

Para este estudo, utilizou-se uma função de densidade de probabilidade 

uniforme, ou seja, com a mesma ocorrência de valores aleatórios em qualquer ponto 

do intervalo definido para a variável.  

O objetivo do cálculo de mínimos quadrados aplicado neste estudo foi 

encontrar o teor ou percentual de cada material constituinte, de forma que a 

distribuição granulométrica final dessa mistura se ajustasse de forma mais próxima 

possível da curva teórica de empacotamento definida. A medida do ajuste é feita pela 

somatória dos quadrados das diferenças entre a curva granulométrica obtida e a curva 

teórica em cada ponto da graduação, dividido pelo número de graduações.  Quanto 

menor for este valor, melhor será o ajuste encontrado. O motivo do uso dos quadrados 

é evitar a somatória igual a zero, em decorrência de haver valores positivos e 

negativos, dependendo de qual lado da distribuição teórica está a distribuição obtida 

conforme já foi descrito em (2.17).  

Para compor a distribuição granulométrica final dos materiais, ter-se-á os 

percentuais (%) de cada um deles contribuindo para a composição granulométrica 

total. Portanto as (%) de cada material %X(n), sendo (n) o número do material, serão 

%X(1), %X(2), %X(3), %X(4) até %X(n), Equação (16) sendo que: 

%X(1) + %X(2) + %X(3) + %X(4) + ... %X(n) = 100 (16) 

Aplicando o MMC, gera-se números aleatórios, sendo K [u;v] a  variável 

aleatória gerada em computador por algoritmos apropriados com valores ocorrendo 
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no intervalo entre u e v, e então determina-se aleatoriamente os valores de %X(1), 

%X(2), %X(3), até %X(n) conforme as Equações 17 a 20 definidas pelo autor. 

Como não há necessidade de nenhuma tendência numérica na geração dos 

números aleatórios além apenas do intervalo definido, a distribuição de densidade de 

probabilidade deve ser do modo uniforme, com (n-1) graus de liberdade. 

 Considerando que a somatória das parcelas dos materiais deve totalizar 100%, 

tem-se: 

%X(1)  =   K [u;v](1) (17) 

 Onde:  u = 0  e  v = 1; e K é um número aleatório dentro do intervalo [u,v]. 
 

%X(2)  =   K [u; 1 - %X(1)](2) (18) 

 Onde:  u = 0 e v = 1 - %X(1); 
 

%X(3)  =   K [u; 1 – (%X(1) + %X(2))](3) 
  (19) 

 Onde:  u = 0 e v = 1 – (%X(1) + %X(2)); 

 

%X( n )  =   K [u; 1 – (%X(1) + ... %X( n -1)) ]( n ) (20) 

 Onde:  u = 0 ; v = 1 – (%X(1) + ... %X( j -1))  e ( n ) é o número do material.   

 O processo de geração dos números aleatórios, assim como o cálculo 

subsequente dos teores percentuais de cada material, a curva granulométrica 

resultante e o resíduo com a curva teórica devem possuir um algoritmo de 

convergência para o melhor ajuste. Esse processo pode ser feito através de um 

algoritmo de convergência usando o método dos mínimos quadrados (LSM – Least 

Squares Method) associado ao método de Monte Carlo. Quando o desvio entre a 

curva teórica de empacotamento e a curva da mistura obtida, expressado pela soma 

dos quadrados residuais (RSS - Residuals Sum of the Squares) tende 

assintoticamente (FIGURA 32) a um valor mínimo Equação (21), obtêm-se o 

empacotamento otimizado (HÜSKEN G.13, 2010 apud  YU; SPIESZ; BROUWERS, 

2014). 

 
13 HÜSKEN, G. A multifuncional design approach for sustainable concrete with application to 
concrete mass products. PhD thesis. Eindhoven University of Technology, Eindhoven, Netherlands; 
2010. 
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(21) 

 Onde: RSS – Soma dos quadrados dos resíduos 
  %G(i)R  - %passante na malha (i) da curva de referência teórica 
  %G(i)MEA - %passante na malha (i) da curva resultante da mistura  
   

Para isso, foi desenvolvido pelo Autor, um programa em VBA para a geração 

dos números aleatórios no modelo probabilístico e as iterações em uma rotina de 

programação seguindo a execução de múltiplos e sucessivos laços de repetição. A 

lógica de desenvolvimento do programa em VBA (MELO; TOSTES, 2017) seguiu o 

modelo a seguir: 

4.13.1 Algoritmo do programa em VBA 

 PASSO 1: Geração aleatória dos teores de cada material. 
 Geração do primeiro número aleatório A1 entre 0 e 100%. 

 Geração do segundo aleatório A2, entre A1 e 100%. 

 Geração do terceiro aleatório A3, entre (A1+A2) e 100%. 

 O quarto teor A4 = 100 – (A1+A2+A3), deve totalizar 100%, não é gerado no 

modo aleatório pois o grau de liberdade é o número de materiais (4 - 1). Por 

restrição da soma ser igual a 100%. 

 PASSO 2: Cálculo da distribuição granulométrica da mistura – utiliza os ensaios 

de composição granulométrica de cada material e os valores individuais da mistura 

em cada graduação de tamanho de partícula. É obtida pela multiplicação dos valores 

aleatórios A1; A2; A3 e A4 pela distribuição granulométrica de cada material. 

 PASSO 3: Cálculo dos quadrados das diferenças entre a distribuição teórica do 

modelo do empacotamento e a distribuição resultante da mistura.  Esse cálculo é feito 

para cada tamanho de partícula da distribuição e ao final são somados todos os 

valores.  O valor da soma dos quadrados é então armazenado em um registro que é 

vinculado aos percentuais A1; A2; A3 e A4 obtidos no gerador aleatório no primeiro 

passo. 

 PASSO 4: Repete-se o ciclo desde o Passo 1 e compara-se o resultado da 

soma dos quadrados entre o ciclo atual e o ciclo anterior.  Se o valor for menor, adota-

se este novo valor como o resultado menor de referência e associa-se aos percentuais 

encontrados de cada componente. 
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 PASSO 5: Repete-se o ciclo dos Passos 1 a 4 entre 50 e 80 mil vezes até 

encontrar o menor valor da soma dos quadrados e os seus respectivos percentuais 

de cada componente. 

 PASSO 6:  fim das iterações 

4.13.2 Verificação da convergência 

 O resultado final das somas dos quadrados após uma quantidade razoável de 

iterações (maior que 50 mil, normalmente) estará muito próximo do valor mínimo da  

assíntota da curva de convergência (FIGURA 32) conforme Yu; Spiesz e Brouwers 

(2014).  Um gráfico de convergência pode ser elaborado para a soma dos quadrados. 

Nele pode-se adotar um critério de aceite do resultado, em variação percentual menor 

que 0,1% dos teores de cada componente, entre cinco e dez resultados mínimos 

consecutivos por exemplo, ou outro valor que seja aceitável dentro dos critérios de 

cada pesquisa.  

 Aplicando-se o MMC, calcula-se através dos geradores de números aleatórios 

os teores de cada componente, %X(1), %X(2), %X(3), %X(4) até %X(n), onde (n) é o 

número do material.   

 Com os percentuais individuais de cada material definidos, calcula-se a curva 

resultante conforme segue: 

Sendo a distribuição granulométrica de um material igual a: 

%G(i)X(j)   =  % passante na Graduação (i) do material X(j) (22) 

 Onde:   
  G(i)  Graduação de índice (i), sendo  (1  i  ng) 
  ng  número de graduações granulométricas. 
 %G(i)MEA é a % passante na graduação (i) da Distribuição Granulométrica do 

   Modelo Teórico de Empacotamento Adotado. 

Pode-se calcular a matriz resultante da mistura em cada graduação (i) por: 

%G(i)R = %X(1).%G(i)X(1) + %X(2).%G(i)X(2) + ... %X(j).%G(i)X(j) (23) 

Calculando o Somatório dos Quadrados Residuais (RSS), da curva 

granulométrica resultante em relação à curva adotada como Modelo de 

empacotamento, tem-se: 

RSS G(i) =  (24) 
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Calcula-se então a somatória dos quadrados dos desvios em todas as 

graduações pela Equação (24) já citada.  

Finaliza-se o processo dentro do algoritmo de Monte Carlo, quando o critério 

de convergência atinge o valor esperado conforme Hüsken G.14 (2010 apud  YU; 

SPIESZ; BROUWERS, 2014). 

A FIGURA 32 apresenta a velocidade de convergência do valor da soma dos 

quadrados das diferenças entre a curva teórica de empacotamento e a curva obtida 

(RSS) em um exemplo de simulação de cálculo apenas para avaliação da 

convergência entre 1 e 10 mil iterações em várias sequências de cálculo simulado. 

FIGURA 32 – GRÁFICO DE CONVERGÊNCIA – MÉTODO DE MONTE CARLO 

 
FONTE:  O AUTOR (2020) 

 

 Nessas simulações apresentadas na FIGURA 32, observa-se o comportamento 

assintótico das curvas dos resultados dos quadrados residuais. Não foi considerado 

pesos diferentes entre as diversas graduações, sendo consideradas nesse estudo 

com igualdade de significância. 

4.14 PREPARAÇÃO DOS CPS

 Após serem definidas as composições das argamassas e das pastas de 

referência, assim como as das misturas empacotadas e não empacotadas, elaborou-

se os cálculos das quantidades de cada material e procedeu-se com a moldagem dos 

 
14 HÜSKEN, G. A multifuncional design approach for sustainable concrete with application to 
concrete mass products. PhD thesis. Eindhoven University of Technology, Eindhoven, Netherlands; 
2010. 
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corpos de prova das argamassas para teste de resistência à compressão assim como 

a moldagem das pastilhas para ensaios de avaliação das reações pozolânicas. 

4.15 CONSUMO DOS MATERIAIS PARA MOLDAGEM DOS CPS DE 

ARGAMASSA E PASTA 

Para os ensaios de resistência à compressão, foram moldados 10 CPS 

cilíndricos 5x10cm para cada mistura, sendo 2 CPS para 3 dias, 3 CPS para 7 dias, 3 

CPS para 28 dias. 

Para as pastilhas de pasta, foram previstas a moldagem de 4 CPS cilíndricos 

com diâmetro de 27,3 mm e altura de 48 mm para cada tipo de mistura.  As pastilhas 

foram cortadas após endurecimento para execução dos ensaios de termogravimetria, 

DR-X, microscopia eletrônica e porosimetria. 

 Na TABELA 16 estão apresentados os quantitativos totais dos materiais 

para o desenvolvimento de todo o estudo.  As composições individuais das misturas 

das argamassas e pastas estão apresentadas nos APÊNDICES 8 e 9.  Isto serviu para 

a preparação das amostras no que se referiu à coleta, secagem, moagem e execução 

dos ensaios. 

TABELA 16 – CONSUMO DE MATERIAIS PARA A MOLDAGEM DAS ARGAMASSAS E PASTAS 
MATERIAL Quantidade (kg) 

Cimento 8,000 kg 
Filer 0,640 kg 

Argila Calcinada 1,480 kg 
Sílica ativa 150 g 

Aditivo Superplastificante 81 g 
Areia padrão (0,15 mm) 30,400 kg 

FONTE: O Autor (2020) 

4.16 ANÁLISE DO EFEITO DO EMPACOTAMENTO 

  O isolamento do efeito químico na avaliação dos resultados de resistência foi 

previsto na concepção do estudo. Para análise do efeito de empacotamento, seria 

necessário identificar e excluir o efeito “químico” causado pelas reações pozolânicas 

e afins nos resultados de resistência. Sendo assim, a primeira avaliação levou em 

consideração a reatividade pozolânica medida pelo consumo de hidróxido de cálcio 

durante a hidratação até os 28 dias. 

Foram medidos os teores de Ca(OH)2 utilizando duas técnicas de análise, a 

TGA e a DRX. Em ambas as técnicas aplicadas, foram avaliadas as correlações em 
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um plano cartesiano (x;y) com os resultados de consumo de Ca(OH)2 e da resistência 

à compressão (variável de resposta deste estudo) para os dois grupos de misturas 

(Empacotadas e Não empacotadas).  

Para comparar os dois grupos, determinou-se para cada grupo, a expressão 

matemática obtida pelo ajuste de mínimos quadrados. Com as duas expressões, 

então calculou-se as resistências para os valores de consumo de hidróxido de cálcio 

(CH). Com esse artifício matemático, conseguiu-se então, calcular a resistência 

provável de duas misturas, com o mesmo valor de reação pozolânica e compará-las 

unicamente pelo fator da resistência.  

4.17 ANÁLISE DAS EMISSÕES DE CO2  

A análise das emissões de CO2 foi feita de duas formas distintas: a primeira 

relacionada diretamente à produção do aglomerante final, e a segunda relacionada à 

produção de um concreto de referência e especificamente ao consumo de 

aglomerante. Não foram levantadas as emissões relacionadas ao transporte das 

matérias primas, tanto na fabricação de cimento quanto na mistura do concreto. 

Do ponto de vista da produção do concreto, o fator transporte não afetaria as 

emissões, pois o aglomerante teria a mesma origem se considerarmos as mesmas 

fábricas que a atendem. Um efeito de menor ordem seria obtido com a própria redução 

do consumo dos aglomerantes, caso isso fosse efetivo. 

Do lado da fabricação do cimento haveria os fatores de transporte das argilas 

cauliníticas e da nanossílica das jazidas ou fornecedores externos até a fábrica de 

cimento. Quanto ao fíler, ele seria obtido da própria jazida de calcário que atende a 

produção do clinquer.  Seriam acrescidas as emissões de CO2 geradas no processo 

de moagem de alta eficiência tanto do metacaulim quanto do fíler, se a fonte de 

energia tiver origem fóssil. A moagem seria necessária para atingir o grau de finura 

das adições e alcançar os resultados que se busca. 

 O cálculo das emissões na produção do aglomerante foi elaborado através dos 

percentuais de cada componente da mistura do aglomerante obtido em % de volume 

pelo MMC. O volume de cada componente por m3 de mistura final de aglomerante foi 

depois transformado em massa por unidade de m3 através das massas específicas de 

cada um. Após dividiu-se pelo peso específico total do m3 e calculou-se a massa de 

cada material em (kg) por tonelada de aglomerante.  
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As emissões de CO2 levou em consideração a produção do cimento CP V ARI 

e produção do metacaulim conforme recomenda a literatura científica nas referências 

bibliográficas consultadas que variam entre 196 kg a 393 kg de CO2/ton, conforme o 

processo de queima utilizado (CANCIO DÍAZ et al., 2017); (GAMELAS; FERRAZ; 

ROCHA, 2014). O fíler e a sílica foram consideradas como não emissores de CO2 por 

ser o primeiro um material da própria jazida de calcário utilizado na produção do 

clínquer e a sílica por ser um resíduo da fabricação de ferro silício. Nesse critério não 

foi considerado a emissão da queima do combustível utilizado no transporte desses 

dois materiais. 

O cálculo das emissões do cimento considerou o teor de clinquer do cimento 

CP V ARI, assim como o seu teor médio de gesso e fíler adicionado, acrescidos da 

emissões da queima dos combustíveis durante a calcinação, obedecendo o protocolo 

do “World Business Council for Sustainable Development” (WBCSD-CSI, 2019). 

Considerando o teor de fíler de 6,81% e de gesso de 3,12% (ANEXO 1), uma 

tonelada de cimento tipo CP V ARI consome 918,8 kg de clínquer. E se cada tonelada 

de clínquer libera cerca de 526 kg de CO2 na descarbonatação (cálculo 

estequiométrico considerando 910 kg de calcário e 90 kg de adições corretivas) e mais 

221 kg na queima de combustível em média, a geração total é de 704 kg de CO2 por 

tonelada de cimento desse tipo, valor considerado neste estudo. Para o metacaulim 

adotou-se o valor médio de 279 kg CO2/ton (média de 393; 249 e 196), (CANCIO 

DÍAZA et al., 2017). 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1 TESTE DE VERIFICAÇÃO DO PROGRAMA EM VBA 

Para validar os resultados obtidos pelo MMC pelo programa desenvolvido em 

VBA comparou-se com os obtidos pelo modelo algébrico de Mínimos Quadrados 

(PETRUCCI, 1983) (restrito na prática pelo número máximo de 4 materiais), e para 

tanto fez-se uma simulação comparativa (TABELA 17) com uma mistura de quatro 

materiais e chegou-se aos seguintes resultados para validar o método proposto: 

TABELA 17 – COMPARATIVO DE RESULTADOS ENTRE O MMQ E O MMC 

Material 
Teores calculados pelo Método de 

Monte Carlo (MMC) após 50 mil 
iterações. 

Teores calculados pelo Método 
Algébrico de Mínimos Quadrados 

através de Matrizes 
Cimento 78,9% 78,0% 
Pozolana 12,1% 12,6% 

Sílica 7,5% 7,5% 
Filler 1,5% 2,0% 
RSS 5,49 -x-x- 

FONTE:  O  Autor (2020) 

 Os resultados encontrados pelos dois processos de cálculo chegaram a valores 

próximos para o número de iterações de 50 mil, demostrando que a convergência 

ocorre definitivamente e o MMC foi validado.  Para aumentar o grau de precisão é 

necessário aumentar o número de iterações até atingir o valor de convergência 

requerido ou estabelecido para cada estudo.  

5.2 CÁLCULO DAS MISTURAS EMPACOTADAS - EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

EM VBA 

 Com o modelo teórico da curva de empacotamento definida conforme a 

TABELA 15, para cada módulo de distribuição q1; q2 e q3; e com a composição 

granulométrica dos materiais após o processo de moagem ( 

TABELA 18), os dados foram submetidos ao programa em VBA, elaborado pelo Autor, 

para aplicação do MMC e cálculo dos teores de cada componente da mistura 

quaternária.  

 O resumo dos resultados da aplicação do MMC com 70 mil iterações está 

apresentado na TABELA 19.  
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TABELA 18 – COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DOS MATERIAIS APÓS MOAGEM 

Tamanho         
 ( Dp ) m 

Cimento CP V ARI Nanossílica Filer Calcário           Metacaulim 

%Pass %Pass %Pass %Pass 
74,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
62,23 100,00 100,00 100,00 100,00 
52,34 100,00 100,00 100,00 99,88 
44,01 100,00 100,00 100,00 99,49 
37,01 100,00 100,00 100,00 99,00 
31,13 98,91 100,00 100,00 98,42 
26,18 96,03 100,00 100,00 97,73 
22,01 90,76 99,61 100,00 96,91 
18,51 83,48 99,01 99,68 95,93 
15,57 75,50 98,10 99,23 94,73 
13,09 67,69 96,73 98,58 93,24 
11,01 60,66 94,68 97,61 91,36 
9,26 54,32 91,76 96,19 88,98 
7,79 48,43 87,94 94,14 85,96 
6,55 42,88 83,49 91,33 82,22 
5,51 37,70 78,84 87,72 77,72 
4,63 32,94 74,38 83,29 72,49 
3,90 28,56 70,32 78,03 66,60 
3,28 24,50 66,77 71,98 60,18 
2,75 20,71 63,73 65,29 53,44 
2,32 17,21 61,15 58,21 46,82 
1,95 14,02 58,92 51,11 40,26 
1,64 11,16 56,93 43,97 34,08 
1,38 8,66 55,08 37,15 28,43 
1,16 6,54 53,28 30,91 23,43 
0,97 4,79 51,38 25,35 19,09 
0,82 3,36 49,12 20,23 15,19 
0,69 2,17 46,05 15,11 11,38 
0,58 1,20 41,55 9,82 7,50 

0,487 0,47 35,30 5,05 3,99 
0,410 - 28,22 1,93 1,61 
0,345 - 21,58 0,52 0,46 
0,290 - 17,23 - - 
0,244 - 14,70 - - 
0,205 - 12,44 - - 
0,172 - 5,83 - - 
0,145 - 1,09 - - 

FONTE:  O AUTOR(2020) 

TABELA 19 – RESUMO DOS RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO MMC 
IIterações  770 mil  770 mil  770 mil  

DS 0,4080 0,4080 0,4080 
DL 18,5000 19,095 20,200 
qn q1 = 0,25 q2 = 0,32 q3 = 0,45 

Cimento 449,34%  557,05%  774,43%  
Metacaulim 228,38%  330,43%  119,25%  

Filer 118,66%  99,42%  33,81%  
Nanosilica 33,62%  33,09%  22,51%  

(*) Quadrados Médios 6,62389 6,63337 6,00721 

NOTA: (*) Os Quadrados Médios são as médias dos quadrados das diferenças entre a curva teórica 
de empacotamento e a curva granulométrica resultante da mistura. 
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 Os resultados dos cálculos pelo MMC, a distribuição granulométrica resultante 

e a média dos quadrados das diferenças para cada modelo de empacotamento com 

os módulos de distribuição q1=0,25; q2=0,32 e q3=0,45 estão apresentados nos 

APÊNDICE 5, APÊNDICE 6 e APÊNDICE 7.  

Na TABELA 19 observa-se que para uma curva de empacotamento com 

q1=0,25, o teor de cimento foi o menor, com 49,34%, ou seja, as adições com grãos 

mais finos foram incorporadas na mistura para ajustar ao modelo teórico conforme 

demonstrado em estudos de T. De Grazia et al. (2019). 

Por outro lado, a curva definida para maior aspereza, com q3=0,45 resultou 

em um teor de cimento maior (74,43,%), pois sua granulometria é mais grossa. Então 

as adições mais finas tiveram menor incorporação na mistura para esse modelo de 

empacotamento. 

A curva de empacotamento intermediária, por sua vez, ficou com teor de 

cimento de 57,05%.  O teor de nanossílica nos três modelos de empacotamento teve 

participação similar, variando entre 3,62% na condição mais fina e de 2,51% na 

composição mais grossa. Esses percentuais baixos são decorrentes aparentemente 

da característica de sua graduação que contém partículas extremamente finas e 

sendo assim está fora dos tamanhos menores dos demais materiais, influenciando 

pouco no empacotamento final da mistura em combinação, resultando do algoritmo 

de MMC em valores menores. 

O teor do metacaulim resultou entre 28,38% na mistura mais fina e 19,25% na 

mistura mais grossa por definição e tendo um pico maior na composição intermediária 

igual a 30,43%. Já o fíler decresceu de forma quase linear de 18,66% para 9,43% e 

depois para 3,81% na mistura mais grossa.  

As curvas das distribuições granulométricas empacotadas resultantes e a 

comparação com o modelo teórico estão apresentadas nas FIGURA 33; FIGURA 34 

e FIGURA 35. 
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FIGURA 33 – RESULTADO DO MMC PARA EMPACOTAMENTO COM Q(1) 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

NOTA: Curva resultante calculada pelo MMC com 70 mil iterações para atender ao modelo teórico 
calculado por Andreasen com q1=0,25, com adições submetidas à moagem de alta energia. 

 
 

FIGURA 34 - RESULTADO DO MMC PARA EMPACOTAMENTO COM Q(2) 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

NOTA: Curva resultante calculada pelo MMC com 70 mil iterações para atender ao modelo teórico 
calculado por Andreasen com q2=0,32, com adições submetidas à moagem de alta energia. 
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FIGURA 35 - RESULTADO DO MMC PARA EMPACOTAMENTO COM Q(3) 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

NOTA: Curva resultante calculada pelo MMC com 70 mil iterações para atender ao modelo teórico 
calculado por Andreasen com q3=0,45, com adições submetidas à moagem de alta energia. 
 

5.3 GRANULOMETRIA DAS MISTURAS NÃO EMPACOTADAS 

 Como o objetivo do estudo foi o de avaliar o efeito do empacotamento e da 

finura da mistura, a maneira encontrada para fazê-lo foi estabelecer dois grupos 

diferindo, entre si, apenas pelo fator de empacotamento, sendo os demais fatores 
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material nos dois grupos. O que os diferenciou foi apenas a distribuição granulométrica 

que no grupo sem empacotamento não deveria obedecer ao modelo teórico. Sendo 

assim, para verificar essa condição, calculou-se as distribuições granulométricas das 

misturas “Não Empacotadas” para confrontá-las com o modelo teórico e assegurar 

essa condição. A forma de obter essa “distorção granulométrica” foi utilizar os mesmos 

materiais, porém sem a aplicação da moagem de alta energia. Com esse artifício, 

esperou-se que os dois grupos obtivessem grau de atividade pozolânica similares em 
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supostamente resultar em resistências diferentes, em decorrência das diferenças no 

grau de compacidade obtidas pelas duas condições de empacotamento e não-

empacotamento e diferentes condições de nucleação de compostos hidratados.   
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 Da mesma forma que as curvas de empacotamento, as distribuições 

granulométricas não empacotadas foram calculadas com os mesmos valores dos 

teores de cada material, conforme já esclarecido.  

 O cálculo das distribuições granulométricas das misturas “Não empacotadas” 

foi direto, ou seja, multiplicando-se os percentuais em cada graduação de cada 

material, pelo seu teor e somando-se ao total. Utilizando-se os materiais sem moagem 

e suas respectivas distribuições granulométricas conforme ensaios: 
 ANEXO 6 - FÍLER CALCÁRIO PRÉ-MOAGEM - GRANULOMETRIA;  

 ANEXO 9 – ARGILA CALCINADA - METACAULIM PRÉ-MOAGEM - GRANULOMETRIA;  

 ANEXO 13 – DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA – SILICA SEM MOAGEM 

 Os resultados dos cálculos das distribuições granulométricas das misturas NÃO 

EMPACOTADAS, constituídas pelos materiais sem o processo de moagem, estão 

apresentadas nas FIGURA 36; FIGURA 37 e FIGURA 38. 

FIGURA 36 – RESULTADO DA MISTURA NÃO EMPACOTADA – N1 

FONTE: O AUTOR (2020) 
 NOTA:  – Distribuição granulométrica da mistura N1, sem empacotamento, com os materiais 
  sem moagem e com os teores equivalentes a q1=0,25. 
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FIGURA 37 - RESULTADO DA MISTURA NÃO EMPACOTADA – N2  

FONTE: O AUTOR (2020) 
 NOTA:  – Distribuição granulométrica da mistura N2, sem empacotamento, com os materiais 
 sem moagem e com os teores equivalentes a q2=0,32. 
 

FIGURA 38 - RESULTADO DA MISTURA NÃO EMPACOTADA – N3 

FONTE: O AUTOR (2020) 
 NOTA:  – Distribuição granulométrica da mistura N3, sem empacotamento, com os materiais 
 sem moagem e com os teores equivalentes a q3=0,45. 

 Observa-se na FIGURA 36, FIGURA 37 e FIGURA 38 que as distribuições 

resultantes ficaram afastadas das referências teóricas de empacotamento q1, q2 e q3 

respectivamente, o que confirma a condição esperada de “Não empacotamento” o que  

poderá ser confirmado pelos ensaios de porosimetria para identificar diferenças de 
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compacidade ou de porosidade. A medida do afastamento da curva granulométrica 

obtida, em relação à curva teórica, pode ser confirmada pelos Quadrados Médios das 

dispersões conforme mostra a TABELA 20 abaixo: 

TABELA 20 – COMPARATIVOS DOS QUADRADOS MÉDIOS DOS RESÍDUOS 

MMisturas EMPACOTADAS  
E1 E2 E3 

DS 0,4080 0,4080 0,4080 
DL 18,5000 19,095 20,200 
qn q1 = 0,25 q2 = 0,32 q3 = 0,45 

Quadrados Médios 6,62  6,63  6,00  

Misturas 
NÃO EMPACOTADAS  

N1 N2 N3 
Quadrados Médios 242,74  175,95  70,39  

FONTE: O AUTOR (2020) 
NOTA: Os resíduos comparativos das curvas granulométricas teóricas foram obtidos para os  dois 
grupos de misturas (Empacotadas E1; E2 E E3) e não empacotadas (N1; N2 e N3). 

 Observa-se que, os resultados do cálculo dos quadrados dos resíduos nas 

misturas “empacotadas”, foi no intervalo de 6,0 a 6,63, enquanto nas misturas “Não-

empacotadas” foi entre 70,39 e 242,74. Ou seja, a curva não empacotada desviou-se 

como esperado do modelo teórico de empacotamento.  

 Este deslocamento se deve ao fato de ter sido feita a mistura com os materiais 

sem a moagem, portanto com distribuição granulométrica diferente das misturas 

empacotadas.   

5.4 PROCEDIMENTOS PARA DEFINIÇÃO DA ARGAMASSA DE REFERÊNCIA 

COM 100% DE CIMENTO. 

Como a concepção do estudo previu a redução do consumo de água através 

da redução da relação água/aglomerante, com objetivo de reduzir as distâncias entre 

as partículas, foram formuladas três misturas referenciais com 100% de cimento, 

sendo: 

 Referência R1 – Argamassa padrão (ABNT NBR 7215, 2019) 100 % 

cimento. 

 Referência R2 – Argamassa com 100% de cimento, com a/agl diminuído. 

 Referência R3 – Argamassa com 100% cimento, com a/agl diminuído e 

com aditivo. 

 A premissa condicionante das misturas de referência R1; R2 e R3 foi:  manter 

a mesma consistência da argamassa padrão (R1) (ABNT NBR 7215, 2019), medindo-
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se o Flow Table de cada mistura (TABELA 21).  A partir dessa premissa, a referência 

R2 utilizou o mesmo consumo de água (litros/m3) da referência R1, e não foi utilizado 

aditivo superplastificante nessa mistura. 
 
TABELA 21 – TESTES DE PLASTICIDADE DAS ARGAMASSAS – FLOW TABLE 

Referências Relação 
a/c 

Consumo de 
água 

(litros/m3) 

Consumo 
cimento 
(kg/m3) 

Consumo 
Areia 

(kg/m3) 

Aditivo super-
plastificante 

(%) 

Flow 
Table 
(mm) 

R1 0,48 248 516 1.547 0% 132 mm 
R2 0,38 248 653 1.431 0% 128 mm 
R3 0,38 185 487 1.726 1% 128 mm 

FONTE:  O Autor (2020) 

Porém a relação a/agl da argamassa R2 teve o seu valor reduzido em 20% 

(a/agl=0,38), equivalente à redução de água esperada quando fosse incorporado o 

aditivo superplastificante. Apenas reduziu-se a relação a/agl e manteve-se o consumo 

de água/m3 e consequentemente a consistência (próxima ao valor de R1), conforme 

previsto pela “Lei de Lyse”. A redução de 4 mm no ensaio do Flow Table foi muito 

provavelmente decorrente do aumento de viscosidade da pasta matriz de cimento que 

teve a relação a/c reduzida de 0,48 (ABNT NBR 7215:2019) para 0,38. 

O próximo passo foi definir a referência R3, acrescentando 1% de aditivo (em 

massa do cimento, valor intermediário da recomendação do fabricante), o que 

proporcionou uma redução do consumo de água por unidade de volume (litros/m3) em 

25,4%, passando de 248 l/m3 da argamassa R1, padrão da (ABNT NBR 7215, 2019), 

para 185 l/m3.  

Para medir a eficiência do aditivo, foram realizadas duas misturas de 

argamassa com a relação a/agl=0,38 e dois teores de água/m3 (164 e 131 l/m3) 

equivalente a 20% e 25% de redução em relação à argamassa padrão da ABNT igual 

a 248 l/m3.  Com os dois pontos obtidos, foi traçada a reta de eficiência do aditivo, 

conforme apresentado na FIGURA 39. A redução do consumo de água/m3 está 

demonstrada na reta de eficiência do aditivo na dosagem de 1% sobre a massa de 

cimento. Com a reta definida, obteve-se o consumo de água/m3 na intersecção com o 

valor do Flow table de 128 mm, conforme a FIGURA 39.  Para a argamassa de 

referência R3, manteve-se a relação água/aglomerante da referência R2 (a/agl=0,38), 

e consumo de aglomerante baixou consequentemente de 653 kg/m3 para 487 kg/m3.  
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FIGURA 39 – ESTUDO DA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA/m3 
FONTE:  O AUTOR (2020) 

 

Dessa forma, o novo referencial para o prosseguimento do estudo passou a ser 

o R3, com a/agl = 0,38 em massa, consumo de água igual a 185 l/m3 e com 1% de 

aditivo superplastificante em massa sobre o aglomerante total. Estes parâmetros 

foram mantidos em todas as demais misturas do estudo, tanto para a moldagem dos 

corpos de prova de argamassa como para as pastas.  

Como as adições incorporadas às misturas quaternárias possuem massas 

específicas distintas, os cálculos prosseguiram com todos os valores em volume, 

inclusive os percentuais do aditivo e as relações entre água e aglomerantes. O 

conceito de volume também se aplica aos resultados dos cálculos de granulometria e 

os percentuais resultantes do MMC. 

 A relação volumétrica da água e o volume dos aglomerantes foi fixada em 1,182 

tanto nas pastas quanto nas argamassas, fazendo com que as pastas e argamassas 

contivessem a mesma matriz cimentícia, tornando possível a comparação entre as 

pastas e as argamassas em todas as misturas. Com isso, o volume total de 

aglomerante em todas as misturas das argamassas do estudo foi de 157 litros/m3 (ver 

TABELA 24 em 5.7).  Isso também tornou possível as análises comparativas dos 

resultados dos ensaios de PIM e de MEV entre as amostras. Nota-se, todavia que a 
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relação em massa a/agl é levemente alterada entre as misturas devido às diferentes 

massas específicas dos materiais. 

5.5 MATRIZ DO EXPERIMENTO DAS ARGAMASSAS 

 A matriz do experimento das argamassas (TABELA 22 e TABELA 24) ficou 

definida para três grupos distintos (Vide APÊNDICE 8): 

a) Argamassas de referência R1; R2 e R3  FIGURA 40) foram compostas 

exclusivamente com 100% cimento tipo CP V ARI, como aglomerante, sendo:  

 R1 a mistura com referencial na (ABNT NBR 7215, 2019) com a 
relação volumétrica água/aglomerante de 1,495 e consumo unitário 
de água de 248 l/m3, padrão da norma.   

 R2 a argamassa com 100% de cimento CP V ARI e relação água/agl 
em volume reduzida para 1,182 e mesmo consumo unitário de água 
248 l/m3 de R1. 

 R3 a argamassa com 100% de cimento CP V ARI e relação 
água/cimento 1,182 igual à R2, porém com uso de aditivo 
superplastificante para redução do consumo unitário da água para 
185 l/m3 com o objetivo de reduzir as distâncias entre as partículas. 
Esta mistura R3 é a referência base para o estudo do efeito do 
empacotamento. 

b) Três misturas empacotadas E1; E2 e E3 (FIGURA 41) foram compostas 

obedecendo os módulos de empacotamento q1=0,28; q2=0,32 e q3=0,45, com 

os teores de cada componente do aglomerante conforme a TABELA 19, e com 

os parâmetros de mistura iguais à R3, com relação em volume 

água/aglomerante 1,182 e consumo unitário de água de 185 litros/m3. 

c) Três misturas sem empacotamento e com utilização de partículas mais grossas 

N1; N2 e N3 (FIGURA 41) tiveram sua composição idêntica às misturas E1; E2 

e E3, porém com a distribuição granulométrica não empacotada.  Essa 

condição foi conseguida pela utilização dos materiais sem a moagem de alta 

energia, com partículas de maiores dimensões e distribuídas sem 

empacotamento (ver 5.3).  
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TABELA 22 – MATRIZ DO EXPERIMENTO – ARGAMASSAS (COMPOSIÇÃO EM VOLUME) 

COMPOSIÇÃO DAS 
ARGAMASSAS 

100% cimento COM Empacotamento SEM Empacotamento 

 Com moagem Sem moagem 

a/c=0,48 

a/c vol 

1,495 

a/c=0,38 

a/c vol 

1,182 

a/c=0,38 

a/c vol 

1,182 

água/agl vol = 1,182 água/agl vol = 1,182 

Módulos Distrib.Gran. Módulos Distrib.Gran. 

x x Aditivo q1=0,25 q2=0,32 q3=0,45 q1=0,25 q2=0,32 q3=0,45 

MISTURAS R1 R2 R3 E1 E2 E3 N1 N2 N3 

Cimento 
 

100% 100% 100% 49,3% 57,0% 74,4% 49,3% 57,0% 74,4% 

Fíler 
 

x x x 28,4% 30,4% 19,3% 28,4% 30,4% 19,3% 

Metacaulim 
 

x x x 18,7% 9,4% 3,8% 18,7% 9,4% 3,8% 

NanoSílica x x x 3,6% 3,1% 2,5% 3,6% 3,1% 2,5% 

FONTE: O Autor (2020) 
 
 

 FIGURA 40 – COMPOSIÇÃO EM VOLUME DA ARGAMASSAS DE REFERÊNCIA 

FONTE:  O Autor (2020) 

A argamassa R2 contém menos areia (54,2%), pois tendo a relação a/c=0,38, 

menor que a R1 (a/c=0,48) (ABNT NBR 7215, 2019) e mesmo teor de água, igual a 

24,8 %, o consumo de cimento resultou maior. E por consequência R2 tem menor 

quantidade de areia para que o volume unitário final se iguale a 100%. Observa-se 

que a partir da argamassa de referência R3, inclusive, todas as argamassas com a 

mistura dos aglomerantes quaternários possuem o mesmo teor em volume de areia 

(65,4%) e água (18,5%), e por consequência o volume do aglomerante total também 

permanece constante ( FIGURA 40 e FIGURA 41). 
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FIGURA 41 – COMPOSIÇÃO EM VOLUME DAS ARGAMASSAS QUATERNÁRIAS 
 

FONTE:  O Autor (2020) 

5.5.1 Fatores controlados nas argamassas 

 Os fatores controlados foram:  

a) Os percentuais de cada componente das misturas; 
b) o consumo de água total em litros/m3. 

5.5.2 Variáveis de resposta das argamassas. 

A variável de resposta das argamassas foi a resistência à compressão em 

corpos-de-prova (5x10 cm) moldados conforme (ABNT NBR 7215, 2019) para as 

idades de 3 dias; 7 dias e 28 dias. 

5.6 MATRIZ DO EXPERIMENTO DAS PASTAS 

 A matriz do experimento das pastas (Vide APÊNDICE 9) ficou definida para três 

grupos distintos: 

a) Pastas de referência R1; R2 e R3 (FIGURA 42) compostas exclusivamente 

com 100% cimento tipo CP V ARI como aglomerante, sendo:  
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 R1 - pasta de água/aglomerante com referencial na (ABNT NBR 

7215, 2019) com 100% de cimento CP V ARI, relação em massa 

água/cimento 0,48, água/cimento em volume 1,495 e consumo 

unitário de água de 599 kg/m3 (padrão da norma NBR 7215 para a 

fração da pasta na argamassa).   

 R2 – pasta água/aglomerante com 100% de cimento CP V ARI, 

relação em massa água/cimento reduzida para 0,38, em volume a/c 

1,182 e consumo unitário de água de 542 l/m3, menor que R1 em 

decorrência de ser a fração da pasta da mistura R2 da argamassa. 

 R3 – REFERÊNCIA - pasta água/aglomerante com 100% de cimento 

CP V ARI e relação em massa água/aglomerante 0,38 igual à R2, e 

relação em volume água/aglomerante 1,182. Com uso de aditivo 

superplastificante e consumo unitário da água de 542 kg/m3. Esta 

mistura R3 é a Referência Base para o estudo do efeito do 

empacotamento. 

b) Três pastas empacotadas E1; E2 e E3 (FIGURA 43) foram compostas 

obedecendo os módulos de empacotamento q1=0,28; q2=0,32 e q3=0,45 com 

os teores de cada componente do aglomerante conforme a TABELA 23. A 

relação em volume água/aglomerante = 1,182 e consumo unitário da água de 

542 kg/m3 foram mantidos constantes nas pastas R3; E1; E2; E3. 

c) Três pastas SEM empacotamento N1; N2 e N3 (FIGURA 43) tiveram sua 

composição idêntica às pastas E1; E2 e E3, porém com a distribuição 

granulométrica não empacotada com os materiais sem a moagem de alta 

energia, e, portanto, com partículas mais grossas. 

5.6.1 Fatores controlados nas pastas 

 Os fatores controlados foram os seguintes: 

o Relação água/aglomerante em volume igual a 1,182; 
o consumo unitário de água igual a 542 litros/m3; 
o teor dos componentes como consta na TABELA 23.  

5.6.2 Variáveis de resposta das pastas 

As variáveis de resposta foram as seguintes: 
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 Teor de C-S-H 
 Teor de Etringita. 
 Teor de carboaluminatos de cálcio. 
 Teor de CH 
 Teor de Carbonato de cálcio. 

Os teores dos compostos referentes às variáveis de resposta foram obtidos 

nos ensaios de termogravimetria TGA/TDA e verificados indiretamente por ensaios de 

difratometria de raios-X aplicando o refinamento por Rietveld. 
 
TABELA 23 – MATRIZ DO EXPERIMENTO DAS PASTAS (COMPOSIÇÃO EM VOLUME) 

COMPOSIÇÃO 

DAS PASTAS. 

(teores em 

volume) 

100% cimento COM Empacotamento SEM Empacotamento 
 Com moagem Sem moagem 

a/c 

1,495 

volume 

a/c 

1,182 

volume 

a/c 

1,182 

volume 

água/agl vol = 1,182  água/agl vol = 1,182 

Módulos Distrib.Gran. Módulos Distrib.Gran. 

x x Aditivo q1=0,25 q2=0,32 q3=0,45 q1=0,25 q2=0,32 q3=0,45 

MISTURAS R1 R2 R3 E1 E2 E3 N1 N2 N3 

Água litros/m3 599 542 542 542 542 542 542 542 542 
Cimento 100% 100% 100% 49,3% 57,0% 74,4% 49,3% 57,0% 74,4% 

Fíler x x x 28,4% 30,4% 19,3% 28,4% 30,4% 19,3% 
Metacaulim x x x 18,7% 9,4% 3,8% 18,7% 9,4% 3,8% 
NanoSílica x x x 3,6% 3,1% 2,5% 3,6% 3,1% 2,5% 

Teor de aditivo x x 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 

FONTE: O Autor (2020) 
 

FIGURA 42 – PASTAS COM 100% DE CIMENTO - REFERÊNCIA 

FONTE:  O Autor (2020) 
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FIGURA 43 – PASTAS DA MISTURAS QUATERNÁRIAS 
 

FONTE: O Autor (2020) 

5.7 MATRIZ DAS MISTURAS DAS ARGAMASSAS E DAS PASTAS 

 Para efeito da execução das misturas em laboratório, onde os materiais são 

medidos em massa, as composições foram calculadas em (kg/m3). Este procedimento 

facilita o cálculo das quantidades dos materiais para moldagem dos corpos de prova 

para um volume definido em litros ou ml. Na TABELA 24 estão resumidos os valores 

unitários de cada material que compõe a mistura das argamassas. Uma tabela mais 

detalhada está no APÊNDICE 8. Da mesma forma que as argamassas, para efeito de 

análise, as composições das pastas foram calculadas em massa por unidade de 

volume (kg/m3).  

Este procedimento facilita o cálculo das quantidades dos materiais para 

moldagem dos corpos de prova para um volume definido em litros ou ml. Na TABELA 

25 estão resumidos os valores unitários de cada material que compõe a mistura das 

pastas. Duas tabelas mais detalhadas para as argamassas e pastas estão nos 

APÊNDICE 8 e APÊNDICE 9. 
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TABELA 24 – COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DAS ARGAMASSAS EM MASSA (kg/m3) 

MISTURAS 
Refer. 100% cim. Não Empacotadas Empacotadas 

R1 R2 R3 N1 N2 N3 E1 E2 E3 

Cimento (kg/m3) 516 653 487 240 278 362 240 278 362 

Filer (kg/m3) - - - 79 40 16 79 40 16 

Metacaulim (kg/m3) - - - 114 122 77 114 122 77 

Sílica Ativa (kg/m3) - - - 12 11 9 12 11 9 

Aglomerantes Total (kg/m3) 516 653 487 446 450 464 446 450 464 

Areia Padrão (kg/m3) 1.547 1.431 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 

Água (kg/m3) 248 248 185 185 185 185 185 185 185 

Aditivo (kg/m3) - - 4,868 4,868 4,868 4,868 4,868 4,868 4,868 

Aglomerante (litro/m3)   157 157 157 157 157 157 157 

FONTE: O Autor (2020) 

TABELA 25 – COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DAS PASTAS EM MASSA (kg/m3) 

MISTURAS 
Refer. 100% cim. Não Empacotadas Empacotadas 

R1 R2 R3 N1 N2 N3 E1 E2 E3 
Cimento (kg/m3) 1.246 1.425 1.425 703 814 1.061 703 814 1.061 

Filer (kg/m3) - - - 232 117 47 232 117 47 
Metacaulim (kg/m3) - - - 333 357 226 333 357 226 
Sílica Ativa (kg/m3) - - - 36 31 25 36 31 25 

Aglomerantes Total (kg/m3) 1.246 1.425 1.425 1.305 1.319 1.359 1.305 1.319 1.359 
Água (kg/m3) 599 542 542 542 542 542 542 542 542 

Aditivo (kg/m3) - - 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 

FONTE:  O Autor (2020) 

5.8 MOLDAGEM DOS CPS DE ARGAMASSA  

A preparação da argamassa seguiu os procedimentos da norma (ABNT NBR 

7215:2019), porém com a redução necessária do volume de 6 cps para 5 cps 

cilíndricos 5x10cm, reduzindo-se as quantidades dos componentes da mistura para o 

equivalente a 1.008 cm3.  A pesagem do cimento e das adições foi feita 

antecipadamente e antes da mistura na argamassadeira, foi homogeneizada em 

recipiente vedado, de forma manual, com movimentos de vai e vem e com giros 

sucessivos durante 2 minutos.  As 4 frações de areia padrão (ABNT NBR 7214, 2015) 

também foram pesadas antecipadamente em balança eletrônica com precisão de 

0,01g.  A água desmineralizada e o aditivo, quando utilizado, foram medidos 

previamente em balança eletrônica com precisão de 0,01g. Todo o processo foi feito 

em ambiente de laboratório climatizado com temperatura e umidade relativa do ar 

controlados e dentro dos limites da norma brasileira (ABNT NBR 9479, 2016).  

O aditivo foi adicionado na água de mistura e homogeneizado com bastão de 

vidro durante 30 segundos. 
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A moldagem dos corpos de prova cilíndricos 5x10cm seguiu os procedimentos 

da norma (ABNT NBR 7215, 2019).  E após moldagem foram colocados em 

climatizador, durante 24 horas até a desforma e transferência para o tanque de cura 

até a data da ruptura conforme (ABNT NBR 9479, 2016).  O capeamento foi executado 

com enxofre e o rompimento realizado em prensa hidráulica EMIC capacidade de 

1000 kN calibrada, com velocidade de carregamento conforme (ABNT NBR 7215, 

2019) até a ruptura total do CP. 

5.9 MOLDAGEM DOS CPS DAS PASTAS 

As pastilhas das pastas de aglomerante e água foram obtidas através da 

moldagem de CPS cilíndricos com 27,35 mm de diâmetro e 48 mm de altura em molde 

feito em PVC com fechamento hermético. Para cada combinação das misturas foram 

moldados 4 cps, totalizando um volume de pasta de 115 cm3, considerando-se 5% de 

perdas. 
TABELA 26 – QUANTITATIVOS PARA MOLDAGEM DAS PASTILHAS DE PASTA 

PPASTAS  RR1  RR2  RR3  EE1  EE2  EE3  NN1  NN2  NN3  

Cimento (g) 147,6 168,8 168,8 83,2 96,4 125,6 83,2 96,4 125,6 

Filer (g) - - - 27,5 13,8 5,6 27,5 13,8 5,6 

Metacaulim (g) - - - 39,5 42,2 26,8 39,5 42,2 26,8 

Sílica Ativa (g) - - - 4,3 3,7 3,0 4,3 3,7 3,0 

Agl Total (g) 147,6 168,8 168,8 154,5 156,2 161,0 154,5 156,2 161,0 

Água (g) 71,0 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 

Aditivo (g) - - 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

FONTE:  O Autor (2020) 

 Os materiais foram pesados em balança eletrônica com precisão de 0,1g nas 

quantidades indicadas na TABELA 26 e misturados em recipiente de 300 ml com 

agitador rotacional com ponta de pedra porosa cilíndrica de 10 mm de altura e 18 mm 

de diâmetro com rotação de 1500 rpm, (FIGURA 44) para criar um fluxo com 

movimento de vórtice.  

O aditivo foi misturado primeiro na água, para que quando os sólidos 

entrassem em contato, ocorresse uma distribuição mais homogênea possível. Esse 

procedimento de mistura teve objetivo de dispersar da melhor forma possível todas as 

partículas sólidas. A sequência de colocação dos materiais seguiu uma ordem do 

material com menor quantidade para o material de maior quantidade ao final. 
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A mistura foi dividida em 6 etapas da seguinte forma:  

a) Mistura da água e aditivo por 1 minuto; 

b) adição da nanossílica e mistura por 1 minuto; 

c) adição do fíler e mistura por 1 minuto; 

d) adição do metacaulim e mistura por 1 minuto; 

e) adição do cimento e mistura por 1 minuto; 

f) mistura final por mais 5 minutos. 
 

FIGURA 44 – EQUIPAMENTO DE MISTURA DAS PASTAS - 1500 rpm 

FONTE:  O Autor (2020) 

Após a mistura das pastas no misturador de alta rotação, obedecendo a 

sequência padronizada, elas foram colocadas nos moldes cilíndricos de PVC e 

tampados de forma hermética com massa de calafetar.  Os moldes preenchidos com 

a pasta no estado semilíquido foram submetidos a cura rotacional a 3 rpm por 24 h 

com o objetivo de evitar a segregação ou sedimentação vertical dos compostos da 

pasta. 

Após a cura inicial de 24 horas dentro dos moldes herméticos e sob 

movimento rotacional no eixo longitudinal, os CPS foram retirados dos moldes e 

colocados sob imersão em água de cal em recipiente com isolamento térmico e 
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fechado com temperatura controlada por aquecedor e termostato à 23°C+-2°C 

(FIGURA 45). 
FIGURA 45 – CURA EM ÁGUA SATURADA DE CAL À 23°C+-2°C 

FONTE: O Autor (2020) 

Após a cura de 28 dias em imersão com água saturada, os corpos de prova 

cilíndricos foram cortados com disco diamantado com refrigeração à água em cubos 

de aproximadamente 10 x 10 mm (FIGURA 46). 

FIGURA 46 – CUBOS DE 10X10 mm DAS PASTAS ENDURECIDAS 

FONTE: O Autor (2020) 
 

O método sugerido pelo grupo de Karen Scrivener foi com a pasta misturada 

por 2 min a 1600 rpm e com o corte das pastilhas feito aos 28 dias de hidratação. A 

hidratação foi interrompida usando o método de troca de solventes (isopropanol). A 

referência citada indica que o método é o melhor para preservar a microestrutura. As 

fatias são armazenadas em um dessecador sob vácuo (AVET; BOEHM-COURJAULT; 

SCRIVENER, 2019). 

Após o corte, os cubos foram secos ao ar por 2 horas e depois em estufa a 

60°C por 20 minutos, identificados e acondicionados em tubos fechados com esferas 
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de sílica gel para retirar a umidade.  O processo de interrupção, sugerido pelo grupo 

da pesquisadora Scrivener (2019), foi substituído pelo Autor (2020) por congelamento 

à -23°C em freezer até a data da realização dos ensaios (FIGURA 47).  

FIGURA 47 – ACONDICIONAMENTO EM FRASCO PARA CONGELAMENTO APÓS O CORTE 

FONTE: O Autor (2020) 

 

5.10 RESULTADOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DAS ARGAMASSAS 

 Os resultados dos rompimentos à compressão, (média dos resultados dos 

corpos de prova), estão apresentados na TABELA 27 e FIGURA 48 onde também foi 

incorporada a resistência do ensaio do cimento da amostra da fábrica. 

Observa-se que a argamassa de referência R3  28d (51,2 MPa), com redução 

do a/agl de 0,48 para 0,38 apresentou valor de resistência ligeiramente inferior (5,4% 

menor) ao ensaio referencial feito pela Norma (ABNT NBR 7215, 2019) R1 28d (54,1 

MPa).   

A definição da referência R3 foi importante no estudo, pois estabeleceu o 

vínculo entre o ensaio da norma brasileira de cimento (ABNT NBR 7215, 2019) e o 

estudo propriamente dito. Essa nova referência manteve duas características 

importantes da referência normativa: manteve a consistência, com o valor no ensaio 

de Flow Table similar (132 mm =~128 mm) e com a resistência à compressão também 

próxima em ordem de grandeza, ou seja, R1 com 54,1 MPa e R3 com 51,2 MPa.   
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TABELA 27 – RESISTÊNCIAS À COMPRESSÃO DAS ARGAMASSAS 

RESULTADOS 
DAS 

ARGAMASSAS 
Unid. 

100% cim 
Misturas NÃO 
Empacotadas 

Misturas 
Empacotadas a/agl     

0,48 
a/agl     
0,38 

a/agl     
0,38     
+Adit q=0,25 q=0,32 q=0,45 q=0,25 q=0,32 q=0,45 

MISTURAS   R1 R2 R3 N1 N2 N3 E1 E2 E3 
% Cimento 
(volume)  100% 100% 100% 49% 57% 74% 49% 57% 74% 

Res. Média 3 Dias (MPa) 36,7 45,7 40,1 24,8 29,9 37,1 34,6 38,3 42,6 
Desvio Padrão 3d (MPa) 0,8 1,5 0,4 0,0 0,2 0,0 0,2 0,6 0,1 

C.V. 3 d % 2,1% 3,2% 1,0% 0,1% 0,6% 0,0% 0,5% 1,6% 0,3% 
Res. Média 7 Dias (MPa) 42,9 51,9 44,7 44,3 50,1 58,5 54,9 58,4 64,8 
Desvio Padrão 7d (MPa) 1,1 0,8 0,4 0,3 1,3 0,6 1,0 1,1 0,7 

C.V. 7 d % 2,4% 1,6% 0,8% 0,7% 2,6% 1,0% 1,9% 1,9% 1,1% 
Res. Média 28 D. (MPa) 54,1 63,3 51,2 53,8 63,3 69,2 68,1 71,5 81,5 

Desvio Padrão 28d (MPa) 1,4 0,7 0,5 0,4 1,7 1,5 1,1 1,2 1,6 
C.V. 28 d % 2,5% 1,1% 0,9% 0,7% 2,6% 2,2% 1,7% 1,6% 2,0% 

Índice kg/MPa  9,53   10,31   9,51   8,28   7,11   6,71   6,54   6,30   5,70  

FONTE: O Autor (2020) 

 A menor resistência de R3, em princípio incompatível com a diminuição da 

relação água/aglomerante de 0,48 para 0,38, possivelmente foi causada pela redução 

no consumo de aglomerante por m3 de 516 para 487 kg/m3 (TABELA 24).  

 O menor consumo de cimento de R3 resultou do seu menor teor de água, igual 

a 185 litros/m3, comparado a 248 litros/m3 de R1. O efeito da menor quantidade de 

água decorrente do uso de aditivo se sobrepôs ao efeito da menor relação a/c no 

cálculo do consumo de cimento.  

A razão de R3 ter tido resistência um pouco menor que R1 é provavelmente 

devido ao menor consumo total de aglomerante da mistura (menor volume de matriz 

cimentante na estrutura da argamassa R3 em relação à R1. 

 Essa hipótese pode ser verificada se for observado o índice de desempenho 

do cimento em (kg/m3/MPa) na mistura R1 igual a 9,53 kg.m-3.MPa-1 e R3 com 

9,51kg.m-3.MPa-1 (TABELA 27), ou seja, a menor resistência de R3 foi proporcional ao 

seu menor consumo de cimento.  
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FIGURA 48 – GRÁFICO DAS RESISTÊNCIAS À COMPRESSÃO DAS ARGAMASSAS 

FONTE:  O Autor (2020) 

Os resultados aos 3 dias das misturas quaternárias apresentaram valores 

abaixo da referência com 100% de cimento CP V ARI (R3). Provavelmente isso se 

deve ao fato do retardo das reações pozolânicas. Porém já aos 7 dias e depois aos 

28 dias as resistências das misturas quaternárias se mostram superiores à mistura de 

referência R3. A mistura E3 apresentou resultado 59% superior à referência.  

Comparativamente, nos estudos realizados por Zhao e Khoshnazar (2020) os 

resultados foram mais modestos e indicaram que a pasta de cimento com metacaulim 

(MK), com cerca de 40% de teor de caulinita na argila in natura, alcançou uma 

resistência aos 28 dias apenas equivalente à da referência, com nível de substituição 

de 40% sobre a massa do cimento. 

Os resultados apresentados neste estudo aos 28 dias foram surpreendentes, 

pois a mistura quaternária E1, com substituição de 51% de cimento pelas adições 

suplementares, alcançaram o incremento de 33% sobre a resistência de referência 

R3 com 100% de cimento. E a mistura E3, com substituição de 26% do cimento por 

adições, apresentou ganho de 59% nas resistências, comparada à referência de 100% 

de cimento. 

O efeito do empacotamento e da finura nas misturas E1, E2 e E3 ficou 

evidente quando comparadas as resistências aos 28 dias com as misturas N1, N2 e 
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N3 que não atenderam ao modelo teórico de empacotamento de Andreasen além de 

serem constituídas de aglomerante com partículas maiores. O aumento médio das 

resistências foi de 11,6 MPa, representando 18,7% de incremento médio.  

5.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA - TESTE ANOVA 

Para cada idade dos ensaios de resistência à compressão das argamassas, 

foi elaborada a Análise de Variância para testar a hipótese nula (H0) de que não há 

interferência dos fatores controlados do estudo nos resultados das amostras, 

utilizando a distribuição F de Snedcor com a significância ( ) de 5%. 

5.11.1 Resultados de resistência das argamassas aos 7 dias – Teste Anova 

TABELA 28 - RESULTADOS DE RESISTÊNCIA DAS ARGAMASSAS AOS 7 DIAS (MPA) 
 Módulos de Distribuição Granulométrica 

q=0,25 q=0,32 q=0,45 

Grupo N 
44,42 50,61 59,12 
44,61 48,62 58,33 
43,96 51,14 57,97 

Grupo E 
55,60 57,33 65,42 
53,76 58,24 64,07 
55,47 59,57 65,02 

 
TABELA 29 - MÉDIAS DOS RESULTADOS AOS 7 DIAS (MPA) 

Grupo / Mód. Distr. 
Módulos de Distribuição Granulométrica  

q=0,25 q=0,32 q=0,45 Médias 
Grupo N 44,33 50,12 58,47 50,97 
Grupo E 54,95 58,38 64,84 59,39 
Médias 49,64 54,25 61,65 xxx 

     
Análise Múltiplas das Médias - Efeito do módulo de distribuição (q) 
q2 (0,32) - q1 (0,25) 4,61 MPa  
q3 (0,45) - q2 (0,32) 7,40 MPa  
     
Efeito Total entre os grupos de empacotamento (*) 
Grupo (E) - Grupo (N) 8,41 MPa  

(*) Foi considerado como efeito total, pois aqui não há isolamento dos efeitos químico e físico. 
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TABELA 30 - TESTE ANOVA DOS EFEITOS DE FATOR PARA AS RESISTÊNCIAS AOS 7 DIAS 
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico Probab(%) 

Linhas N; E 318,45 1 318,45 380,78 1,86E-10 4,747225 100,0 % 
Colunas q1; q2 e q3 440,89 2 220,45 263,60 1,22E-10 3,885294 100,0 % 

Interações 13,63 2 6,81 8,15 0,005819 3,885294 99,4 % 
Dentro 10,04 12 0,84     
Total 783 17 783     

NOTA:   Teste da Hipótese nula H0 de que não há efeito de fator entre os resultados das classes.  
      A Hipótese H0 para N;E foi rejeitada pois F > F crítico     
A Hipótese H0 para q1; q2 e q3 foi rejeitada pois F > F crítico      

 No teste ANOVA aos 7 dias, ficou evidenciado o efeito do fator do 

empacotamento entre os grupos N e E, assim como dos módulos de distribuição 

granulométrica q1, q2 e q3 com probabilidade de acerto próxima a 100% e 

significância de 5%. O efeito total do efeito de empacotamento aos 7 dias foi de 

8,41MPa. 

5.11.2 Resultados de resistência das argamassas aos 28 dias – Teste Anova 

TABELA 31 – RESULTADOS DE RESISTÊNCIA DAS ARGAMASSAS AOS 28 DIAS (MPA) 
 Módulos de Distribuição Granulométrica 

q=0,25 q=0,32 q=0,45 

Grupo N 
53,37 61,54 68,08 
54,03 64,87 68,69 
53,90 63,56 70,91 

Grupo E 
67,18 71,83 83,18 
69,35 72,45 79,95 
67,67 70,21 81,40 

 
TABELA 32 -MÉDIAS DOS RESULTADOS AOS 28 DIAS (MPA) 

         Módulos de Distribuição Granulométrica  
  q=0,25 q=0,32 q=0,45 Médias 
Grupo N 53,77 63,33 69,23 62,11 
Grupo E 68,07 71,50 81,51 73,69 
Médias 60,92 67,41 75,37  
     
Análise Múltipla das Médias - 
Efeito do módulo de 
distribuição (q)  
q2 (0,32) - q1 (0,25) 6,50 MPa  
q3 (0,45) - q2 (0,32) 7,95 MPa  
     
Efeito Total entre os grupos de 
empacotamento (*) 
Grupo (E) - Grupo (N) 11,58 MPa  

(*) Foi considerado como efeito total, pois aqui não há isolamento dos efeitos químico e físico. 
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TABELA 33 – TESTE ANOVA DOS EFEITOS DE FATOR PARA AS RESISTÊNCIAS AOS 28 DIAS 
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico Prob.(%) 

Linhas N; E         603,74  1        603,74      348,21  0,0000%   4,74723  100,0 % 
Colunas q1; q2 e q3         628,57  2        314,29      181,27  0,0000%   3,88529  100,0 % 
Interações           29,22  2          14,61         8,43  0,5176%   3,88529  99,48 % 
Dentro           20,81  12            1,73      
Total       1.282,34  17          
Teste da Hipótese nula H0 de que não há efeito de fator entre os resultados das classes   
A Hipótese H0 para N;E foi rejeitada pois                  F > Fcrítico     
A Hipótese H0 para q1;q2 e q3 foi rejeitada pois  F > Fcrítico     

No teste ANOVA aos 28 dias, ficou evidenciado o efeito do fator do 

empacotamento entre os grupos N e E, assim como dos módulos de distribuição 

granulométrica q1, q2 e q3 com probabilidade de acerto próxima a 100% e 

significância de 5%. O efeito total do efeito de empacotamento aos 28 dias foi de 11,6  

MPa. O efeito do fator módulo de distribuição ficou na ordem de 6,5 e 7,95 MPa 

evidenciando que existe diferença entre as curvas granulométricas com 

comportamento reológico mais áspero ou mais plástico, embora o efeito químico da 

maior quantidade de cimento possa ser mais significativo entre as classes de 

distribuição do que propriamente a granulometria. O aumento das resistências em 

função do fator do empacotamento foi evidente e relevante na ordem de 17% ou 11,6 

MPa. O que comprova a efetiva ação do modelo teórico de Andreasen e da redução 

do tamanho das partículas. Hipoteticamente haveria a necessidade de estudar 

misturas empacotadas e não empacotadas, somente com os materiais finos (com 

moagem).  Porém nessa hipótese, a variável seria o teor de cada componente, o que 

resultaria em maior ou menor consumo de cimento CP V ARI ou alternância dos teores 

de metacaulim, fíler e nanossílica.  E assim a análise ficaria comprometida pois as 

misturas teriam diferentes composições químicas, teor de clinquer e reatividade 

diferentes. 

5.12 ENSAIOS DE TERMOGRAVIMETRIA (TDA/TGA) 

 A TABELA 34 apresenta as perdas de massa nos intervalos selecionados para 

cada composto. Os intervalos e os picos endotérmicos de cada composto variam 

conforme a estrutura química (CINCOTTO, 2011), e os valores escolhidos foram 

determinados graficamente no ponto mais baixo do pico endotérmico e o intervalo das 

temperaturas foi definido próximo aos limites do início e fim dos picos na média dos 

ensaios realizados. Os intervalos definidos na TABELA 34 foram mantidos constantes 

para todas as amostras do estudo. Nos APÊNDICE 10 a APÊNDICE 16, estão 
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apresentados os gráficos dos resultados dos ensaios TGA/TDA das pastas 

endurecidas aos 28 dias. 

TABELA 34 – RESULTADOS DE PERDA DE MASSA NA PASTA R3 

 FONTE:   O Autor (2020) 

 
 A TABELA 35 apresenta o resumo das perdas de massa em cada intervalo dos 

compostos escolhidos, que estão relacionados à perda das moléculas de água ou de 

CO2 do composto original.  Através da perda dessas massas e aplicando-se cálculo 

estequiométrico com as massas molares, pôde-se calcular o teor de cada um na 

composição das pastilhas endurecidas. 

 
TABELA 35 – RESUMO DAS PERDAS DE MASSA NO ENSAIO TGA DAS PASTAS 

Mistura 
Cimento CP 

V ARI Filer 
Meta- 
caulim 

Nano- 
sílica 38-170°C 170-215ºC 240-270ºC 405 a 

500°C 620-800°C 

 
(%) 

Massa 
 (%) 

Massa 
(%) 

Massa 
(%) 

Massa C-S-H Etringita 
Carbo- 

aluminato  
de cálcio 

Portlandita 
Ca(OH)2 

Calcita 
CaCO3 

R3 100,00%       2,71% 1,27% 0,83% 4,28% 2,66% 
N1 53,87% 17,80% 25,54% 2,78% 2,52% 1,23% 0,94% 1,07% 7,28% 
N2 61,72% 8,85% 27,05% 2,37% 3,14% 1,80% 0,79% 1,09% 4,76% 
N3 78,01% 3,47% 16,66% 1,85% 3,71% 1,35% 0,85% 2,13% 2,67% 
E1 53,87% 17,80% 25,54% 2,78% 3,47% 1,87% 1,02% 0,98% 6,54% 
E2 61,72% 8,85% 27,05% 2,37% 3,84% 1,72% 0,79% 1,08% 4,59% 
E3 78,01% 3,47% 16,66% 1,85% 4,12% 1,91% 1,00% 2,09% 2,84% 

FONTE:  O Autor (2020) 
 

5.13 CALCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS PARA ANÁLISE DAS REAÇÕES 

5.13.1 Teores de Ca(OH)2 consumidos na reação pozolânica 

O percentual de Ca(OH)2 consumido nas reações de hidratação das pastas 

com adição, foi calculado conforme a Equação (25) usando os conceitos do cálculo 

estequiométrico de reações químicas através das relações das massas molares dos 

elementos químicos e dos compostos. 

a) Cálculo do teor de Ca(OH)2 nas pastilhas 

 C-S-H Etringita Carboaluminato CH CaCO3 
Temp. Inicial 38°C 170°C 240°C 405°C 620°C 
Temp. Final 170°C 215°C 270°C 480°C 800°C 

Pico End 122°C 198°C 256°C 445°C 700°C 
% Inicial 99,75% 97,04% 95,05% 90,82% 85,08% 
% Final 97,04% 95,77% 94,22% 86,54% 82,42% 

Perda % 2,71% 1,27% 0,83% 4,28% 2,66% 
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 (25) 

  Onde:   
  %HCpast Teor de hidróxido de cálcio na pasta hidratada. 
  DTGA por  Perda de massa no TGA relativa a portlandita Ca(OH)2 
  Mmolar  Relação entre a massa molar da molécula de água e a de hidróxido de 
    cálcio = 24,31% 

  
 

b) Cálculo do teor esperado de Ca(OH)2 nas pastilhas antes da ação 

pozolânica, com base no teor de cimento CP V ARI anidro contido na 

mistura, Equação (26) 

 

 (26) 

Onde:  
%HCesp  Teor de Ca(OH)2 esperado na pasta se não houvesse reação  

  pozolânica durante a hidratação da pasta. 
  %HC(R3)  Teor de Ca(OH)2 da pasta hidratada referência R3. 
  %cim        Teor de cimento CP V ARI anidro contida na mistura da pasta.  
 

c) Teor de Ca(OH)2 consumido na reação pozolânica Equação (27)  

 (27) 

 Onde:  
  %HCpoz  Teor de Ca(OH)2 consumido na reação pozolânica durante a  

    hidratação da pasta 
 

A ação pozolânica foi considerada neste estudo como a relação entre o teor 

consumido de Ca(OH)2 Equação (27) e a quantidade esperada disponível contida no 

cimento CP V ARI da mistura. 
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TABELA 36 – RESULTADO DOS CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS DO TEOR CONSUMIDO DE 
Ca(OH)2 POR TGA AOS 28 DIAS 

Mistura 
Perda massa  

TGA Teor de 
Ca(OH)2 
 Pastilha 

(25) 

Teor 
Esperado 
Ca(OH)2 

 (26) 

Teor Consumido 
Ca(OH)2 

(27) 

Ação 
Pozolânica 
(27) / (26) 

(%)  

Portlandita  
Ca(OH)2 

R3 4,28% 17,6% x-x-x x-x-x x-x-x 

N1 1,07% 4,40% 9,48% 5,08% 53,59% 

N2 1,09% 4,48% 10,87% 6,38% 58,74% 

N3 2,13% 8,76% 13,73% 4,97% 36,21% 

E1 0,98% 4,03% 9,48% 5,45% 57,49% 

E2 1,08% 4,44% 10,87% 6,42% 59,12% 

E3 2,09% 8,60% 13,73% 5,14% 37,41% 

FONTE: O Autor (2020) 

 

 Para o Teste Anova da ação pozolânica, teores consumidos e Ca(OH)2 por 

(TGA) aos 28 dias foi utilizado o modo de Fator duplo sem repetição, conforme segue: 

 
TABELA 37 – TEORES DE Ca(OH)2 OBTIDOS NOS ENSAIOS DE (TGA) 

Módulos de distribuição granulométrica - Andreasen 

  (1) q=0,25 (2) q=0,32 (3) q=0,45 Médias 
Grupo N 53,59% 58,74% 36,21% 49,51% 
Grupo E 57,49% 59,12% 37,41% 51,34% 
Médias 55,54% 58,93% 36,81%  
     
Efeito do módulo de distribuição (q)   
q2 (0,32) - q1 (0,25) 3,39%   
q3 (0,45) - q2 (0,32) -22,12%   
     
Efeito Total do grupo de empacotamento   
Grupo (E) - Grupo (N) 1,83%   

 
 

TABELA 38 – TESTE ANOVA PARA OS TEORES DE Ca(OH)2 OBTIDOS POR TGA 
(Continua) 

Anova: fator duplo sem repetição     
RESUMO Contagem Soma Média Variância    

Grupo N 3 1,4854 0,495133 0,013936    
Grupo E 3 1,5402 0,5134 0,01462    
Médias 3 1,5128 0,504267 0,014193    
        
q=0,25 3 1,6662 0,5554 0,00038    
q=0,32 3 1,7679 0,5893 3,61E-06    
q=0,45 3 1,1043 0,3681 3,6E-05    
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ANOVA       Continuação 
(Fonte da 
variação SQ gl MQ F valor-P F crítico Prob (%) 

Linhas 0,000501 2 0,00025 2,950985 0,163184 6,944272 83,68% 
Colunas 0,08516 2 0,04258 502,1026 1,57E-05 6,944272 100,00% 
Erro 0,000339 4 8,48E-05     
Total 0,086 8           

 

 O teste ANOVA para os teores de CH, obtidos pelo método TGA, mostrou que 

existe efeito do fator de empacotamento dos grupos (N) e (E), com probabilidade de 

acerto da conclusão de 83,68%, o que é bastante significativo. Porém a variação de 

1,83 pontos percentuais do teor médio entre os dois grupos de empacotamento 

representa 3,63% em relação à média geral, o que é pouco relevante em termos 

práticos. Esse resultado de 1,83% demonstrou também que a diferença 

granulométrica entre os dois grupos, não interfere de forma significante no potencial 

de reatividade pozolânica das misturas. Os fatores relevantes são sem dúvida o efeito 

do empacotamento das partículas, da finura promovido pela moagem de alta energia, 

e o teor de cada material suplementar adicionado (Metacaulim, Fíler e Nanossílica) 

que concomitantemente proporcionam o ganho de resistência.  

5.13.2 Teores de CaCO3 esperados nas pastas hidratadas 

O teor de carbonato de cálcio esperado na pasta hidratada, sem considerar a 

eventual carbonatação do Ca(OH)2, foi calculado pela soma dos teores de CaCO3 

contido no cimento CP V ARI anidro da mistura e o contido no fíler adicionado, 

conforme as Equações 28 a 31 e com os dados dos ANEXO 1 e ANEXO 4. 

 
 

 (28) 
 

Onde:   
 %CaCO3  -Teor de CaCO3 esperado na pasta hidratada. 
 %Fíler cim  -Teor de fíler contido no cimento CP V ARI. 
 %cim  -Teor de cimento na mistura da pasta. 
 %Fíler acresc  -Teor de fíler acrescentado na mistura. 
 0,889   -Teor de CaCO3 do fíler utilizado. 
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Sendo: 

 

 (29) 

 
 

 
(30) 

 Onde: PF cim – Perda ao fogo do ensaio do cimento (ANEXO 1) 

  Água CaO(livre) – é a % de água contida no Ca(OH)2 proveniente da Cal livre,  
  determinada no ensaio do cimento (ANEXO 1). Ocorre provavelmente hidratação do 
  CaO no processo de refrigeração dos moinhos da fábrica. 

  Umidade (0,77%) – teor de umidade admitida no cimento, causada pela adição de água 
  no processo de moagem na fábrica, assim como também por absorção da umidade do 
  ar no manuseio da amostra antes do ensaio. 

 

 (31) 

 
Onde:  PF Fíler (39,07%) é a perda ao fogo ou CO2 do fíler obtida no ensaio do fíler 

conforme Mmolar [CO2/CaCO3] = 43,97% 
 

5.13.3 Verificação de carbonatação nas pastas hidratadas 

A carbonatação foi medida pelo teor esperado de CaCO3 na pasta hidratada, 

menos o teor medido pelo ensaio de termogravimetria. Posteriormente pode-se 

calcular a quantidade de hidróxido de cálcio utilizada nesta reação (Equação 32), caso 

se verifique sua ocorrência. 

 (32) 

 

Onde:  %CaCO3carb – (Carbonatação) Teor de CaCO3 gerado na carbonatação. 

%CaCO3esp - Teor de CaCO3 esperado na pasta. 

    TGA calcita - Perda de massa no TGA relativa ao CO2 

Mmolar – Relação da massa molar entre a molécula de CO2 e de carbonato de 
cálcio. (43,97%). 

 
 Conforme se verifica na TABELA 39, a estimativa de ocorrência de 

carbonatação resultou em valores negativos. Isso se deve provavelmente ao fato de 
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ter ocorrido reações de formação de carboaluminatos, o que será mais bem 

desenvolvido no capítulo de discussões de conclusões. 
 

TABELA 39 – VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CARBONATAÇÃO NAS PASTAS 

Mistura Cimento 
CP V ARI Filer 

CaCO3 
incorporado 

pelo Filer 
adicionado 

Teor 
Esperado 
de CaCO3 

(28) 

CaCO3 medido 
na pasta pelo 

TGA 

Estimativa da 
Carbonatação 

ocorrida  
(32) 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

R3 100,00% x x 6,05% (*) 6,05% (*) 0,00% 

N1 53,87% 17,80% 15,82% 19,08% 16,56% -2,52% 

N2 61,72% 8,85% 7,87% 11,60% 10,83% -0,78% 

N3 78,01% 3,47% 3,09% 7,80% 6,07% -1,73% 

E1 53,87% 17,80% 15,82% 19,08% 14,87% -4,21% 

E2 61,72% 8,85% 7,87% 11,60% 10,44% -1,16% 

E3 78,01% 3,47% 3,09% 7,80% 6,46% -1,35% 

 FONTE:  O Autor (2020) 
NOTA: (*) Equações (29) x (31) 

 

5.13.4 Estimativa dos teores de C-S-H e etringita nas pastas. 

A estimativa do teor de C-S-H nas pastas foi calculada pela Equação (33). 

 (33) 

Onde:  Mmol (H2O) / Mmol C-S-H (a;b;c)  = 18,945%= média ponderada de (a;b;c) 
 C-S-H (a)  -  3(CaO). 2(SiO2) .3(H2O) 
 C-S-H (b)   -  (1,7CaO. SiO2 .4H2O) 

  C-S-H (c) -  (1,1CaO. SiO2 .3,11H2O) 
 Como o C-S-H não possui comportamento estequiométrico, este valor foi utilizado 

   apenas para efeito comparativo entre as pastas, portanto com caráter 
especulativo    apenas. 

A estimativa do teor de etringita nas pastas foi calculada pela Equação (34). 

 (34) 

 Onde:  Mmol (H2O) / Mmol 6(CaO).(Al2.O3).3(SO3).32(H2O) = 45,93% 
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TABELA 40 – TEORES DE ETRINGITA E C-S-H NAS PASTAS HIDRATADAS AOS 28 DIAS 

Mistura 
Teor 

Cimento 
CP V ARI 

Teor de 
Meta 

Caulim 
Etringita 

Teor 
estimado de 

C-S-H na 
pasta 

Teor esperado 
de C-S-H na 

pasta 
Sem ação poz. 

Aumento de  
C-S-H na pasta 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

R3 100,00% 
 

2,76% 14,30% -- -- 
N1 53,87% 25,54% 2,68% 13,30% 7,71% 5,60% 
N2 61,72% 27,05% 3,92% 16,57% 8,83% 7,74% 
N3 78,01% 16,66% 2,94% 19,58% 11,16% 8,42% 
E1 53,87% 25,54% 4,07% 18,32% 7,71% 10,61% 
E2 61,72% 27,05% 3,74% 20,27% 8,83% 11,44% 
E3 78,01% 16,66% 4,16% 21,75% 11,16% 10,59% 

FONTE:  O Autor (2020) 

A estimativa dos teores de C-S-H, utilizando os cálculos estequiométricos, tem 

o objetivo único de comparação entre as pastas endurecidas. É sabido que o C-S-H 

não possui comportamento estequiométrico (PELLENQ; VAN DAMME, 2004), 

portanto os resultados obtidos são apenas comparativos e não foram considerados 

como valores absolutos reais. Na análise comparativa dos teores de C-S-H pode-se 

observar um aumento da ordem de 2 a 5% entre as pastas Não empacotadas e 

empacotadas, o que sugere uma possível ação de nucleação mais efetiva das adições 

nas misturas empacotadas e com partículas menores do que as adições sem 

empacotamento e com partículas de tamanho maior.  Esse efeito químico 

possivelmente contribuiu para o aumento das resistências mecânicas, além do efeito 

físico do empacotamento. 

5.13.5 Reações pozolânicas - Estequiometria 

 A medida da reação pozolânica (TABELA 41) foi atribuída ao consumo do 

hidróxido de cálcio, calculado e medido antes e após a hidratação por TG e 

estequiometria (FIGURA 49).  Observa-se na FIGURA 49 que as misturas 

empacotadas tiveram um consumo maior de CH entre 0,4% e 3,9% do que as misturas 

não empacotadas, o que também sugere o efeito de nucleação causado pelo menor 

tamanho das partículas e do efeito do empacotamento associados. As misturas com 

maior teor de materiais substitutos (N1 e E1) tiveram o efeito mais evidente de 3,9% 

no aumento do consumo de Ca(OH)2, o que sustenta a hipótese de o efeito de 

nucleação ter sido aumentado pelas partículas menores das adições.  

 Os gráficos apresentados nas FIGURAS 50 a 56 fazem uma comparação entre 

os teores dos compostos analisados nos ensaios de termogravimetria (TG) e 
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calculados por estequiometria antes e após a reação de hidratação das pastas aos 28 

dias.   

TABELA 41 – AÇÃO POZOLÂNICA OCORRIDA NAS PASTAS HIDRATADAS AOS 28 DIAS 

Mistura 

Cimento 
 CP V ARI Filer

Teor 
medido na 

pasta 

Teor 
Esperado 
disponível 

Teor consumido 
na pasta pela 
(ação poz.) 

Ação pozolânica 
Ca(OH)2 

consumido 
/  disponível 

 (%) massa (%) 
massa Ca(OH)2 Ca(OH)2 Ca(OH)2 (%) 

R3 100,00%  17,60%    
N1 53,87% 17,80% 4,40% 9,48% 5,08% 53,59% 
N2 61,72% 8,85% 4,48% 10,87% 6,38% 58,74% 
N3 78,01% 3,47% 8,76% 13,73% 4,97% 36,21% 
E1 53,87% 17,80% 4,03% 9,48% 5,45% 57,49% 
E2 61,72% 8,85% 4,44% 10,87% 6,42% 59,12% 
E3 78,01% 3,47% 8,60% 13,73% 5,14% 37,41% 

FONTE: O Autor (2020) 
  
FIGURA 49 – ATIVIDADE POZOLÂNICA NAS PASTAS AOS 28 DIAS MEDIDA PELA % DE Ca(OH)2 

CONSUMIDO EM RELAÇÃO AO TOTAL DISPONÍVEL NA MISTURA 

 
 

FONTE:  O Autor (2020) 
 

 Nas FIGURAS 50 a 56 são apresentadas as concentrações dos compostos 

medidos nos ensaios de termogravimetria das pastas hidratadas aos 28 dias. Nas 

misturas compostas com os materiais suplementares observou-se a evidente redução 

do hidróxido de cálcio disponível no cimento CP V ARI antes da hidratação, o que foi 

atribuído às ações pozolânicas entre os materiais. 
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FIGURA 50 – PASTA R3 (100% CIMENTO) AOS 28 DIAS - RESULTADO DO CÁLCULO 
ESTEQUIOMÉTRICO 

FONTE: O Autor (2020) 

 
FIGURA 51 - PASTAS N1 E E1 AOS 28 DIAS – ANTES DA HIDRATAÇÃO - RESULTADO DO 

CÁLCULO ESTEQUIOMÉTRICO 

FONTE: O Autor (2020) 
 

FIGURA 52 - PASTAS N1 E E1 AOS 28 DIAS – APÓS AÇÃO POZOLÂNICA - RESULTADO DO 
CÁLCULO ESTEQUIOMÉTRICO 

FONTE: O Autor (2020) 
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FIGURA 53 - PASTAS N2 E E2 AOS 28 DIAS – ANTES DA HIDRATAÇÃO - RESULTADO DO 
CÁLCULO ESTEQUIOMÉTRICO 

FONTE: O Autor (2020) 
 

 
FIGURA 54 - PASTA N2 E E2 AOS 28 DIAS – APÓS AÇÃO POZOLÂNICA - RESULTADO DO 

CÁLCULO ESTEQUIOMÉTRICO 

FONTE: O Autor (2020) 
 

FIGURA 55 - PASTAS N3 E E3 1 AOS 28 DIAS – ANTES DA HIDRATAÇÃO - RESULTADO DO 
CÁLCULO ESTEQUIOMÉTRICO 

FONTE: O Autor (2020) 
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FIGURA 56 - PASTAS N3 E E3 AOS 28 DIAS – APÓS AÇÃO POZOLÂNICA - RESULTADO DO 
CÁLCULO ESTEQUIOMÉTRICO 

FONTE: O Autor (2020) 

 As misturas (N1 e E1), (N2 e E2) e (N3 e E3) possuem os mesmos teores dos 

compostos, respectivamente. Sendo unicamente o fator de empacotamento e finura o 

que as diferencia.  

As reduções dos teores de carbonato de cálcio também foram evidentes, o 

que sugere que não houve carbonatação nas amostras. Isso pode ser inferido através 

do ensaio da referência R3, que conforme os cálculos estequiométricos, considerando 

o teor de fíler calcário contido no cimento, mais a sua umidade estimada e a hidratação 

da cal livre, convergem para a conclusão da não ocorrência de carbonatação nas 

pastas ensaiadas. Essa conclusão também foi justificada pelo tratamento dado às 

amostras, que após a sua cura submersa durante 28 dias, foram cortadas, 

envelopadas com película plástica e congeladas à -23°C até a data dos ensaios. 

Os cálculos estequiométricos dos teores de CaCO3 indicaram que houve 

redução dos seus teores nas pastas hidratadas aos 28 dias, o que sugere que ocorreu 

a formação de carboaluminatos com os compostos suplementares, provavelmente 

com o metacaulim. A verificação da ocorrência de formação de carboaluminatos será 

confirmada nos ensaios de difração de raios X (DR-X) TABELA 37 em 5.12.6.  Os 

ensaios de termogravimetria também indicam um aumento dos carboaluminatos, 

embora sua estimativa tenha sido apenas comparativa, neste procedimento de 

análise. 

Também foi observado o aumento da formação de etringita nas pastas com 

adição de materiais suplementares após os 28 dias. Esse aumento foi devido 

provavelmente ao metacaulim que contém alumina em sua constituição. 
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O aumento dos teores de C-S-H, verificados nos ensaios de termogravimetria, 

são apenas comparativos, pois conforme já foi tratado, esse composto não apresenta 

comportamento estequiométrico (PELLENQ; VAN DAMME, 2004), ou seja, a sua 

estrutura química possui diversidade grande e defeitos em sua formação cristalina, 

possuindo valores não inteiros de elementos químicos em sua formação, como por 

exemplo os teores de H2O e O2.  Outro ponto de observação é o pico endotérmico do 

C-S-H sugerido por (BATTAGIN; SILVEIRA, 2018), cujo valor está na região de 125°C.  

E a perda de massa das moléculas deste composto inicia abaixo de 100°C.  Portanto, 

a sua determinação mais apurada certamente se dá por outros tipos de análise, como 

a difração de raios X, ou outras técnicas. 

Observou-se que além dos compostos elencados nos cálculos de 

estequiometria deste estudo, há uma quantidade significativa (acima de 56% em 

massa) de compostos não identificados por esse procedimento de ensaio. O que 

sugere a necessidade de aprofundar a investigação através da aplicação de outras 

técnicas como a de DRX. 

  

5.14 ENSAIOS DE DIFRAÇÃO DE RAIOS-X (DR-X) 

 Os resultados dos ensaios de DR-X das pastas aos 28 dias estão apresentados 

nos ANEXOS 14 a 18, assim como nas FIGURAS 57 a 63 de forma resumida.  

 As fases cristalinas identificadas foram o C-S-H, a Portlandita, Etringita e 

Calcita conforme os picos relacionados na TABELA 42, contidas na base de dados 

disponível da Panalytical conforme TABELA 43 e mostradas graficamente na FIGURA 

57 para a pasta de referência R3. 

 Os picos foram identificados com a utilização do software HighScore PLUS e a 

base cristalográfica ICSD contida em seus arquivos de extensão PDF2 e utilizando as 

funções “Treatment – Search peaks – Analysis – Pather List” do referido software. 

 Nas misturas com maior teor de adições foi identificado um pico na posição 

2 igual a 10,8º sem identificação de fase pelo software HighScore e sua base 

cristalográfica.  Esse pico foi posteriormente analisado pelo software MAUD. 
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TABELA 42 – PICOS IDENTIFICADOS NOS DIFRATOGRAMAS DAS PASTAS 
Posição 
Média 

°°2  

R3  N1  N2  N3  E1  E2  E3  
Pos. 
°2  

Int. 
[cts] 

Pos. 
°°2   

Int. 
[cts]  

Pos. 
°°2   

Int. 
[cts]  

Pos. 
°2  

Int. 
[cts]  

Pos. 
°°2   

Int. 
[cts]  

Pos. 
°°2   

Int. 
[cts]  

Pos. 
°2  

Int. 
[cts]  

9,0 9,1 47,7 9,1 33,87 9,1 45,3 9,0 56,0 9,0 48,7 9,1 54,1 9,0 22,4 
10,8   10,8 59,81 10,8 42,4   10,7 46,1 10,8 50,8    
15,7     15,7 21,3 15,6 15,2 15,8 18,1 15,8 22,6    
18,0 18,1 257,9     18,0 78,1     18,0 52,9 
23,0 22,9 35,7 23,1 57,09 23,0 42,2 23,0 39,3 23,0 57,8 23,0 40,3 23,0 33,5 
26,6   26,6 143,49 26,6 69,6 26,6 29,4 26,6 72,5 26,6 36,8   

28,7 28,7 100,2             

29,4 29,4 131,0 29,4 401,03 29,4 231,8 29,4 160,7 29,4 348,9 29,4 216,7 29,4 147,0 
31,0   31,0 108,34 30,9 87,3 31,0 51,8 30,9 80,5 31,0 74,3 31,0 49,4 
32,1 32,1 71,8 32,1 42,31 32,0 54,5 32,1 87,4 32,0 62,8 32,1 65,4 32,1 76,1 
32,5       32,5 75,4       

34,1 34,1 269,1     34,1 103,7     34,1 76,3 
35,2           35,2 21,7   

36,0   36,0 42,89 36,0 31,9   36,0 40,4     

39,4 39,5 16,6 39,5 68,48 39,4 42,0 39,4 27,4 39,4 65,3 39,5 27,4 39,4 25,1 
41,1 41,1 15,6 41,1 42,59 41,1 42,7 41,0 28,2 41,0 44,6 41,1 43,6 41,0 27,1 
43,0 42,9 27,0         43,1 17,2 42,9 40,8 
43,1   43,2 51,08 43,1 20,7 43,0 28,1 43,0 33,3     

45,7             45,7 15,9 
47,2 47,1 85,2     47,1 29,3     47,3 20,4 
47,6   47,6 44,05 47,6 37,3   47,6 36,9 47,6 25,3   

48,6   48,6 52,22 48,5 21,7   48,5 46,9 48,6 23,9   

50,5 50,8 70,0 50,5 11,57   50,8 21,2 50,2 22,2 50,1 21,0   

54,4 54,4 32,9             

55,1     55,0 16,1 55,1 15,6 55,1 15,1     

57,6   57,6 13,18           

62,4 62,5 24,5     62,4 18,4   62,3 13,8 62,3 15,2 
64,3 64,3 11,8             

FONTE: O Autor (2020) 
 
TABELA 43 – FASES CRISTALINAS IDENTIFICADAS PELO HIGHSCORE NA PASTA R3 

Código Refer. Score Nome do composto Fator de 
escala 

Formula química 

98-008-7689 8 Tobermorite 9Å 0,400 H2 Ca5 O18 Si6 
98-001-8166 21 Calcite 0,394 C1 Ca1 O3 
98-015-5395 2 Ettringite 0,199 H64 Al2 Ca6 O50 S3 
98-001-5471 50 Portlandite 0,751 H2 Ca1 O2 

FONTE:   O Autor (2020) 
 

FIGURA 57 – DRX DA PASTA DE CIMENTO DE REFERÊNCIA R3 -28 D 

 
FONTE:  O Autor (2020) 
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 As amostras N1; N2; E1 e E2 apresentaram um pico identificado na posição 

10,7 °2  conforme as FIGURA 58, 59, 61 e 62, porém sem um padrão químico 

selecionado pelo software na base de dados.  Esse pico foi avaliado no software 

MAUD com os padrões ICSD. 
 

FIGURA 58 – DRX DA PASTA DE CIMENTO DA MISTURA N1 – 28 DIAS 

 
 
 

Código Refer.  Score Nome do composto Fator de 
escala 

Formula química 

98-008-7689 10 Tobermorite 9Å 0,717 H2 Ca5 O18 Si6 
98-001-8166 52 Calcite 0,915 C1 Ca1 O3 
98-015-5395 5 Ettringite 0,087 H64 Al2 Ca6 O50 S3 
98-001-5471 N/C Portlandite 0,000 H2 Ca1 O2 

FONTE:  O Autor (2020) 
 
 
 

  

E – Etringita 
P – Portlandita 
T – Tobermorita 
C - Calcita 

Posição Ângulo 2  
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FIGURA 59 - DRX DA PASTA DE CIMENTO DA MISTURA N2 – 28 DIAS 

 

Código Refer. Score Nome do composto 
Fator de 

escala Formula química 

98-008-7689 6 Tobermorite 9Å 0,497 H2 Ca5 O18 Si6 
98-001-8166 34 Calcite 0,796 C1 Ca1 O3 
98-015-5395 8 Ettringite 0,216 H64 Al2 Ca6 O50 S3 
98-001-5471 N/C Portlandite 0 H2 Ca1 O2 

FONTE:  O Autor (2020) 
 

 
FIGURA 60 - DRX DA PASTA DE CIMENTO DA MISTURA N3 – 28 DIAS 

FONTE:  O Autor (2020) 
 

  

E – Etringita 
P – Portlandita 
T – Tobermorita 
C - Calcita 

Posição Ângulo 2  

E – Etringita 
P – Portlandita 
T – Tobermorita 
C - Calcita 

Posição Ângulo 2  
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FIGURA 61 - DRX DA PASTA DE CIMENTO DA MISTURA E1 – 28 DIAS 

 
 

Código Refer. Score Nome do composto Fator de 
escala 

Formula química 

98-008-7689 10 Tobermorite 9Å 0,831 H2 Ca5 O18 Si6 
98-001-8166 49 Calcite 0,694 C1 Ca1 O3 
98-015-5395 10 Ettringite 0,105 H64 Al2 Ca6 O50 S3 
98-001-5471 N/C Portlandite 0 H2 Ca1 O2 

FONTE:  O Autor (2020) 

FIGURA 62 - DRX DA PASTA DE CIMENTO DA MISTURA E2 – 28 DIAS 

 
 

FONTE:  O Autor (2020) 
 

  
 

E – Etringita 
P – Portlandita 
T – Tobermorita 
C - Calcita 

Posição Ângulo 2  

E – Etringita 
P – Portlandita 
T – Tobermorita 
C - Calcita 

Posição Ângulo 2  
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FIGURA 63 - DRX DA PASTA DE CIMENTO DA MISTURA E2 – 28 DIAS 

 
 

Código Refer. Score Nome do composto Fator de 
escala 

Formula química 

98-008-7689 11 Tobermorite 9Å 0,863 H2 Ca5 O18 Si6 
98-001-8166 21 Calcite 0,957 C1 Ca1 O3 
98-015-5395 5 Ettringite 0,358 H64 Al2 Ca6 O50 S3 
98-001-5471 23 Portlandite 0,500 H2 Ca1 O2 

FONTE:  O Autor (2020) 

 Também foi aplicado o refinamento por Rietveld no software HighScore, para 

estimar quantitativamente os compostos cristalinos identificados nas amostras das 

pastas de cimento.  

 Uma tabela com o resumo dos resultados encontrados no refinamento por 

Rietveld foi elaborada (TABELA 43). 

Não foi identificado a presença de Portlandita (Hidróxido de cálcio) nas 

pastilhas das pastas N1; N2; E1 e E2, provavelmente foi consumido integralmente 

pelas reações pozolânicas ocorridas com os materiais complementares adicionados, 

como o metacaulim e a nanossílica.  

Não foi constatada a ocorrência de carbonatação nos cálculos 

estequiométricos, pois não houve aumento de CaCO3. 
  

E – Etringita 
P – Portlandita 
T – Tobermorita 
C - Calcita 

Posição Ângulo 2  
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TABELA 44 – RESULTADOS DO REFINAMENTO POR RIETVELD NO SOFTWARE HIGHSCORE  

Mistura da Pasta Resultados Quantitativos obtidos por Rietveld 
C-S-H Calcita 

CaCO3 
Etringita Portlandita 

Ca(OH)2 

R3 50,4% 17,0% 6,9% 25,7% 
N1 64,6% 30,7% 4,7% 0,0% 
N2 77,3% 17,8% 4,9% 0,0% 
N3 77,0% 12,0% 6,2% 4,8% 
E1 72,5% 23,3% 4,2% 0,0% 
E2 80,0% 15,7% 4,4% 0,0% 
E3 80,5% 12,6% 3,8% 3,2% 

FONTE:  O Autor (2020) 

 A identificação dos picos das fases cristalinas e as análises semiquantitativas 

utilizando o refinamento por Rietveld foram feitas com o software MAUD. Como o 

software MAUD não faz a busca automática na base de dados, foi realizada uma 

pesquisa dos compostos encontrados previamente no Highscore, através da entrada 

dos elementos químicos conhecidos, na tabela periódica do site da base ICSD 

(KARLSRUHE, 2020).  

 Foram selecionados 13 padrões de Ca(OH)2 na base cristalográfica ICSD e o 

espectro de portlandita ajustado aos difratogramas foi o padrão ICSD 51.411 (SHEN, 

C.H.; LIU, R.-S.; LIN, J.G.; HUANG, 2001) com morfologia apresentada na FIGURA 

64. Todos os picos dos difratogramas em 2 º do padrão ICSD 51.411 foram 

coincidentes com os difratogramas da pasta R3, sendo os mais intensos 18,1° e 34,2° 

respectivamente (FIGURA 64). 

FIGURA 64 – PADRÃO CRISTALOGRÁFICO ICSD 51.411 – HIDRÓXIDO DE CÁLCIO Ca(OH)2 
 

 

 

 

 

 

 
 FONTE:  ICSD (2020) 

  

 O padrão ICSD 51.411 então foi aplicado ao espectro dos difratogramas das 

pastilhas ensaiadas conforme a FIGURA 65 para comparação gráfica inicialmente. 
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FIGURA 65 – COMPARAÇÃO GRÁFICA DO PADRÃO DA PORTLANDITA ICSD 51.411 COM O 
DIFRATOGRAMA R3 

 
 FONTE: O Autor – Print de tela do software MAUD 

 Da mesma forma que a Portlandita,  o C-S-H apresentou 55 padrões na base 

cristalográfica ICSD, e os que mais se ajustaram ao espectro dos difratogramas foram 

os padrões (ICSD 20.126 - Ca5 (SiO4)2 (OH)2), (GANIEV, R.M.; KHARITONOV, YU.A.; 

ILYUKHIN, V.V.; BELOV, 1969) e o (ICSD 45.301-Ca4(SiO3)2(OH)4(H2 O)2), (MCIVER, 

1963) conforme as  FIGURAS 66 a 69. 

  Os picos 2 º coincidentes do padrão ICSD 20.126 com os difratogramas das 

pastas foram 26,7°; 29,5°; 30,8°; 32,2°; 35,1° e 54,4° respectivamente. 

FIGURA 66 - PADRÃO CRISTALOGRÁFICO ICSD 20.126 – C-S-H 

 

 

 

 

 
FONTE: ICSD  (2020) 
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FIGURA 67 - COMPARAÇÃO GRÁFICA DO PADRÃO DO C-S-H - ICSD 20.126 COM O 
DIFRATOGRAMA DA PASTA R3 

 
FONTE: O Autor (2020) – Print de tela do software MAUD 

 
 

FIGURA 68 - PADRÃO CRISTALOGRÁFICO ICSD 45.301 –  C-S-H 

 

 

 

 

 
FONTE: ICSD  (2020) 

 

FIGURA 69 - COMPARAÇÃO GRÁFICA DO PADRÃO DO C-S-H - ICSD 45.301 COM O 
DIFRATOGRAMA DA PASTA R3 

 
FONTE: O Autor (2020) – Print de tela do software MAUD 
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Os picos 2 º coincidentes do padrão ICSD 45.301 com os difratogramas das 

pastas foram 10,8° e 31,0° respectivamente. 

 Para a Etringita, foram encontrados 8 padrões na base cristalográfica ICSD, e 

o padrão que mais se ajustou ao espectro dos difratogramas foi o ICSD 155.395 

(Ca6Al2(SO4)3(OH)12(H2O)26), (GOETZ-NEUNHOEFFER, F.; NEUBAUER, 2006) com 

os picos mais intensos em 2 º 9,08° e 15,8° FIGURA 70 e FIGURA 71. 
 

FIGURA 70 - PADRÃO CRISTALOGRÁFICO ICSD 155.395 – ETRINGITA 
 

  

 

 

 

 

 
FONTE: ICSD  (2020) 

 
FIGURA 71 - COMPARAÇÃO GRÁFICA DO PADRÃO DA ETRINGITA ICSD 155.395 COM O 

DIFRATOGRAMA DA PASTA R3 

FONTE: O Autor (2020) – Print de tela do software MAUD 
 

Para a Calcita, foram encontrados 59 padrões na base cristalográfica ICSD, e 

o padrão mais ajustado ao espectro dos difratogramas foi o ICSD 37.241 (Ca(CO3)), 

(WYCKOFF, 1920). O pico principal está indicado na posição 29,46° 2 º  coincidente 

com o espectro do difratograma das amostras ensaiadas conforme FIGURA 72 e 

FIGURA 73. 
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FIGURA 72 - PADRÃO CRISTALOGRÁFICO ICSD 37.241 – CALCITA 
 

 

 

 

 

 
 

FONTE: ICSD  (2020) 
 

FIGURA 73 - COMPARAÇÃO GRÁFICA DO PADRÃO DA CALCITA ICSD 37.241 COM O 
DIFRATOGRAMA DA PASTA R3 

 
FONTE: O Autor (2020) – Print de tela do software MAUD 

  

 Para o Carboaluminato, foram encontrados 5 padrões na base cristalográfica 

ICSD, e o padrão mais ajustado ao espectro dos difratogramas foi o ICSD 263.124 

(RUNCEVSKI, T.; DINNEBIER, R.E.; MAGDYSYUK, O.V.; POELLMANN, 2012), com 

pico coincidente em 2  10,84° conforme FIGURA 74 e FIGURA 75. 

FIGURA 74 - PADRÃO CRISTALOGRÁFICO ICSD 263.124 – HEMI-CARBOALUMINATO 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: ICSD  (2020) 
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FIGURA 75 - COMPARAÇÃO GRÁFICA DO HEMI-CARBOALUMINATO ICSD 263.124 COM O 
DIFRATOGRAMA DA PASTA N2 

FONTE: O Autor (2020) – Print de tela do software MAUD 

 O resultado do refinamento por Rietveld está apresentado na TABELA 45 e 

pode ser comparado com os resultados apresentados pelo software HighScore. 

Não foi constatada a ocorrência de carbonatação nos cálculos 

estequiométricos, pois não houve aumento de CaCO3. 

No processo de refinamento Rietveld, com o uso do software MAUD, houve 

ajuste dos parâmetros de rede dos cristais, (a; b; c) e ( ) feitos de forma 

automática. Esses ajustes da morfologia dos cristais faz a aproximação das curvas 

teóricas do difratograma aos resultados obtidos, principalmente centralizando os picos 

(TABELA 45). 

TABELA 45 - AJUSTE DOS PARÂMETROS DE REDE DOS PADRÕES ICSD NO MAUD 
      Continua 

Padrão ICSD R3 N1 N2 N3 E1 E2 E3 

Portlandita 51.411 

3,5820 a 3,5969 3,5820 3,5820 3,5820 3,5820 3,5200 3,5820 
3,5820 b        

4,9040 c 4,9240 4,9040 4,9040 4,9040 4,9040 4,9040 4,9040 
90,00        

90,00        

120,00        

C-S-H 20.126 

11,4200 a 11,5188 5,8295 9,6525 11,4200 11,3912 11,4200 11,4200 
5,0500 b 5,1238 3,8906 6,6220 5,0500 5,4213 5,0500 5,0500 
8,9300 c 8,9136 5,9725 6,8626 8,9300 4,9879 8,9300 8,9300 
90,00         

109,30   144,5875 99,6760 109,3000 103,0735 109,3000 109,3000 
90,00  109,0605       

C-S-H 45.301 

10,9920 a 10,9877 13,1127 6,3868 10,7423 11,3956 10,8837 9,7359 
8,1850 b 8,2542 9,7934 12,9031 9,1605 8,2452 9,5459 8,6860 
5,6710 c 5,6834 4,6221 5,0701 5,1368 5,5401 5,3348 5,8527 
93,95  94,7424 86,7709 79,1015 88,4278 95,8337 85,9868 83,3140 
91,32  92,4209 100,2575 125,1756 106,6711 92,4137 104,7950 108,7144 
89,65  89,0148 102,5091 101,7404 100,1940 89,1785 101,5226 92,2408 

 



158 

        Continuação 
Padrão ICSD R3 N1 N2 N3 E1 E2 E3 

Etringita 155.395 

11,229 a 6,3680 11,2290 11,2290 11,2290 11,2290 11,2290 11,2290 
11,229 b        

21,478 c  21,4780 21,4780 21,4780 21,4780 21,4780 21,4780 
90,00  46,2260       

90,00         

120,00         

Calcita  37.241 

6,3600 a 6,3680 6,3697 6,3686 6,3600 6,3767 6,3600 6,3600 
6,3600 b        

6,3600 c        

46,10  46,2260 46,0962 46,1088 45,1000 46,1408 46,1000 46,1000 
46,10         

46,10         

Hemicarbo 
aluminato 
263.124 

5,7760 a 5,7757 5,7757 5,7757 5,7757 5,7757 5,7757 5,7757 
5,7760 b        

48,812 c 48,8120 48,8120 48,8120 48,8120 48,8120 48,8120 48,8120 
90,00         

90,00         

120,00         

FONTE: O Autor (2020)  
 
TABELA 46 – ANÁLISE QUANTITATIVA POR RIETVELD – SOFTWARE MAUD 

PPadrões  ICSD 
PASTAS DE CIMENTO  

R3 N1 N2 N3 E1 E2 E3 
Portlandita 51.411 39,26% 0,00% 0,00% 0,52% 0,00% 0,15% 0,28% 
C-S-H (1)  20.126 15,79% 0,35% 11,48% 0,25% 2,97% 2,48% 0,20% 

C-S-H (2)  45.301 22,76% 88,92% 82,09% 97,66% 89,87% 91,93% 98,34% 

C-S-H (Total) 38,55% 89,26% 93,56% 97,91% 92,84% 94,41% 98,54% 
Calcita 37.241 13,04% 7,61% 3,44% 0,66% 4,76% 2,90% 0,54% 

Etringita   155.395 8,95% 1,98% 1,72% 0,77% 1,60% 1,54% 0,48% 
Hemi-carboaluminato 263.124 0,20% 1,15% 1,28% 0,14% 0,80% 1,00% 0,15% 

Totais 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Sigma 1,5216 1,2694 1,2877 1,2717 1,3976 1,3805 1,4270 
Rwp % 15,80% 13,01% 13,88% 13,70% 14,54% 14,97% 15,87% 

FONTE: O Autor (2020) 

Segundo o Tutorial do MAUD (LUTTEROTTI, 2005), o parâmetro Sigma ou 

(GOF Goodness of Fit), que é a relação entre Rwp e Rexp (Índices de refinamento 

ponderado e índice esperado estatisticamente) deve ser verificado e comparado para 

efeito de análise da qualidade do refinamento. Frequentemente usa-se o valor Rwp% 

< 10% como intervalo de refinamento considerado bom e um valor de Sigma menor 

que 5 é considerado como refinamento otimizado, sendo o valor ideal igual a 1.  

Observou-se em todas as amostras das pastas, um alto grau de amorfismo, ou 

seja, um baixo grau de cristalinidade, identificado pela linha de background bastante 

elevada. Sendo o índice de cristalinidade igual a relação das áreas acima da linha de 

background e a área total do difratograma. 
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5.15 IMAGENS POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA - MEV 

 Todas as imagens colhidas estão apresentadas entre as FIGURA 76 e 82. A 

pasta de referência R3, com 100% de cimento e relação a/agl igual a 0,38 apresentou 

nas imagens de MEV poros com a formação de etringita bastante evidente conforme 

mostram as FIGURAS 76 (a) e (b) e algumas placas menos pronunciadas de CH 

(FIGURA 77-a).  A FIGURA 77-b e a FIGURA 78 apresentam alguns cristais de 

etringita em uma região de poro na pasta de referência R3. 

FIGURA 76 – IMAGENS DE MEV (MAGNIFICAÇÃO kX) – PASTA DE REFERÊNCIA R3 

 

 

PASTA R3 (50 kX) (a) PASTA R3 (50kX) (b) 
FONTE: O Autor (2020) 

Nota: Evidenciada a formação de cristais de etringita na figura 76 

FIGURA 77 – IMAGENS DE MEV (50 kX) – PASTA DE REFERÊNCIA R3 

  

                          PASTA R3 (50kX) (a)                         PASTA R3 (50 kX) (b) 
  

Cristais de 
etringita em vazio 

da pasta. 
 

Estrutura 
compacta com 

algumas placas de 
CH. 

m m 

m 

X 

X X 

Etringita 

m 

C.S.H 

Etringita 

C-S-H 
C-S-H 

X X 
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FIGURA 78 – IMAGENS DE MEV (50 kX) – PASTA DE REFERÊNCIA R3 

 

PASTA R3 (50kX) 
FONTE:  O Autor (2020) 

 Sem dúvida a pasta de referência R3 apresentou maior porosidade e vazios do 

que as pastas com as adições, o que sugere maior intensidade das reações 

pozolânicas e do preenchimento dos vazios pelo empacotamento. 

 Na pasta N1, as FIGURAS 79 (a) e (b) apresentam fissuras contínuas que 

foram provavelmente provocadas durante o processo de congelamento da pasta à -

23ºC para estabilização da hidratação. A FIGURA 80 (a) apresenta algumas partículas 

de fíler calcário com tamanho na ordem de 10 m enquanto se observa na FIGURA 

80 (b) um aglomerado de placas de CH.  Já a FIGURA 80 (c) apresenta uma região 

de porosidade mais evidenciada. 
FIGURA 79 – IMAGENS DE MEV DA PASTA DA MISTURA N1 – 28 DIAS 

  

PASTA N1 (1 kX) (a) PASTA N1 (5 kX) (b) 
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FIGURA 80 – IMAGENS DE MEV DA PASTA DA MISTURA N1 – 28 DIAS 

  

PASTA N1 (25 kX) (a) PASTA N1 (50 kX) (b) 

 

PASTA N1 (50 kX)  (c) 
FONTE:  O Autor (2020) 

 A FIGURA 81 (a) apresenta algumas fissuras bastante evidentes na pasta N3, 

que foram provocadas provavelmente durante o processo de estabilização da 

hidratação por congelamento à -23ºC.   

 As FIGURAS 81 (b) e (c) apresentam alguns aglomerados de C-S-H bastante 

compactos, o que era de se esperar já que essa pasta contém elevados teores de 

adições (Pasta N3), embora não tenham sido submetidas à moagem de alta energia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m m 
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FIGURA 81 - IMAGENS DE MEV (1.0 kx) DA PASTA DA MISTURA N3 – 28 DIAS 

  

PASTA N3 (1 kX) (a) PASTA N3 ( 50 kX) (b) 

  

PASTA N3 (50 kX) (c) PASTA N3 (50 kX) (d) 
FONTE:  O Autor (2020) 

 Na FIGURA 82 (a) relativa à pasta da mistura empacotada E1 ocorreu a 

presença de uma fissura decorrente do processo de corte da pastilha.  A FIGURA 82 

(b) apresenta a presença do C-S-H em aglomeração bastante compacta, assim como 

nas FIGURAS 82 (c) e (d).  Nestas imagens de MEV não foi observada a 

presença da etringita, o que se observa nas FIGURAS 82 (b), (c) e (d). 
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FIGURA 82 - IMAGENS DE MEV DA PASTA DA MISTURA E1 – 28 DIAS 

  

PASTA E1 (1 kX) (a) PASTA E1 (50 kX)  (b) 

  

PASTA E1 (50 kX) (c) PASTA E1 (50 kX) (d) 
FONTE: O Autor (2020) 

 Na FIGURA 83 (a), observa-se pequenas fissuras na pasta E3, e na FIGURA 

83 (b) observa-se um vazio devido ao processo de moldagem provavelmente.  

 Já a FIGURA 83 (c) mostra alguns cristais de etringita, provavelmente devido 

ao maior teor de cimento (78%) nessa pasta E3, assim como a presença de CH na 

FIGURA 83 (d). 
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FIGURA 83 - IMAGENS DE MEV DA PASTA DA MISTURA E3 – 28 DIAS 

  

PASTA E3 (1 kX) (a) PASTA E3 (10 kX) (b) 

  

PASTA E3 (50 kX) (c) PASTA E3 (50 kX) (d) 
FONTE:  O Autor (2020) 

 Na pasta N3, FIGURA 84 observa-se a presença de alguns aglomerados de 

partículas de fíler de calcário, caracterizadas no ensaio de EDS pelo carbono, cálcio 

e oxigênio em percentuais compatíveis com o ensaio de FRX do calcário, conforme 

ANEXO 4. 
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FIGURA 84 - IMAGEM DE MEV E ESPECTRO EDS DA PASTA DA MISTURA E3 – 28 DIAS 

 

 

FONTE:  O Autor (2020) 

5.16 ENSAIO DE POROSIMETRIA POR INTRUSÃO DE MERCÚRIO. 

Com o objetivo de avaliar e comparar a porosidade das pastas obtidas com 

as misturas de aglomerante empacotado e não-empacotado foram realizados os 

ESPECTRO 2 
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PARTÍCULAS 
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CALCÁRIO 
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ensaios de porosimetria por intrusão de mercúrio (PIM) no laboratório da UEPG. Os 

resultados dos ensaios PIM estão apresentados graficamente nas FIGURAS 85 e 

FIGURA 86 e em valores na TABELA 47.  

FIGURA 85 – PASTAS - ENSAIOS DE POROSIMETRIA POR INTRUSÃO DE MERCÚRIO 

FONTE:  O AUTOR (2020) 
NOTA:  TRANSCRITO DO ENSAIO UEPG DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS 

 
FIGURA 86 – PASTAS R3; N1 E N3 – INTRUSÃO INCREMENTAL DE MERCÚRIO – UEPG 

FONTE:  O AUTOR (2020) 
NOTA:  TRANSCRITO DO ENSAIO UEPG DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS 

Os resultados da porosidade e dimensão dos poros estão apresentados na 

TABELA 47. 
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TABELA 47 – RESUMO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS DE POROSIMETRIA – UEPG 
Resumo dos Resultados da Intrusão   R3 N1 N3 E3 
Volume total Intrusão mL/g 0,0199 0,0109 0,0397 0,039 
Área total dos poros m²/g 0,936 0,434 7,61 14,39 
Diâm. Médio Poro (vol) nm 6253,9 11739,6 22,3 37,5 
Diâm.Médio poro (Área) nm 42,2 48,6 13,7 7,5 
Diâmetro médio poro (4V/A) nm 85,2 100,8 20,9 10,8 
Densidade Apar. a  0.0030 MPa g/mL 1,6966 1,5333 1,6768 1,668 
Densidade Estrutural g/mL 1,756 1,5595 1,7965 1,7838 
Porosidade % 3,3832 1,6758 6,6635 6,4967 

FONTE:  O Autor (2020) 

Os valores obtidos demonstram que em todas as pastas ocorreram poros na 

região de incorporação de microvazios de ar entre 40 e 90 m, assim como em 

quantidade menor na região de poros capilares, entre 4 e 20 m.  Dessa forma, pode-

se concluir que não houve interferência relevante do fator de empacotamento ou do 

tipo de aglomerante nos resultados da porosimetria nesses dois intervalos de 

dimensão dos poros. Essa característica pode ser atribuída ao processo de moldagem 

e adensamento das pastas nos corpos de prova e não às características intrínsecas 

das pastas propriamente.  

 Já na região de transição dos poros-gel e poros capilares, entre 15 e 50 nm, a 

pasta referência com (100%) de cimento R3 apresentou poros (FIGURA 86), enquanto 

a pasta N1 (Não empacotada) apresentou poros um pouco menores entre 18 e 32 nm 

e a pasta N3 (Não empacotada) com poros menores que N1 no intervalo entre 7 e 25 

nm.  Porém nas pastas empacotadas E1 e E3 ocorreram poros gel somente abaixo 

de 7 nm.  

 Esses resultados indicam a possível contribuição e interferência do grau de 

empacotamento e da finura na microporosidade (poros gel) nas pastas elaboradas 

com aglomerante quaternário e com essas características granulométricas. A maior 

finura e o empacotamento das misturas E1 e E3 provavelmente aumentaram a 

nucleação e a formação de compostos hidratados, diminuindo a porosidade e 

aumentando a resistência mecânica, sob o efeito das forças de Van der Waals. 

 Em nenhuma pasta ocorreu porosidade entre as dimensões de 50 e 4.000 nm, 

mesmo na pasta de referência R3, o que pode significar uma característica intrínseca 

das pastas com relação de água/aglomerante da ordem de 0,38 em massa. Porém as 

imagens de MEV indicam que há poros com essas dimensões. De outro modo, o 

comportamento da porosidade encontrada nos ensaios está similar aos resultados 
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apresentados por outros autores como (ZOZ; D.JARAMILLO; TIAN, 2016) e 

(ROSSIGNOLO, 2005). 

 
5.17 ANÁLISE DO EFEITO DO EMPACOTAMENTO 

5.17.1 Efeito químico avaliado pelo ensaio (TGA) 

Para analisar o efeito do empacotamento foi utilizada como variável de resposta 

a resistência à compressão das argamassas e correlacionando-as com o CH 

consumido nas reações pozolânicas em cada grupo, sendo E e N, respectivamente. 

A primeira correlação utilizou os valores obtidos nos cálculos estequiométricos sobre 

os resultados dos ensaios de TGA. Foram feitos dois modelos de ajuste matemático 

para os resultados da termogravimetria: um ajustando os três pontos de cada tipo de 

mistura a uma equação do segundo grau (parábola) sendo a equação obtida por modo 

algébrico, passando pelos três pontos (ajuste perfeito); e outro modelo ajustando a 

uma equação do tipo potenciação (y=a.xb) por mínimos quadrados. 

 Os dois modelos estão demonstrados nas FIGURA 87 e FIGURA 88, e os 

resultados dos valores calculados estão apresentados nas TABELAS 48 e 49. 

O efeito químico médio do empacotamento nas resistências das argamassas 

ficou entre 10,57 e 12,62 MPa, respectivamente em cada modelo de ajuste adotado 

para a análise. Como já comentado, não foi encontrado resultado similar nas 

referências consultadas. 

O modelo de parábola é pouco provável que represente a correlação de forma 

realista, apenas foi uma possibilidade matemática levantada (Equações 35 e 36).  O 

modelo de potenciação do tipo (y = a.xb) pode ser considerada mais provável para 

representar a condição real de correlação entre as duas variáveis (Equações 37 e 38). 

 Modelo Parábola 

 
r = 1,000 (35) 

 

 
r = 1,000 (36) 

 

 Modelo Exponencial 
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r = 0,9012  

(37) 

 

 
R = 0,4157 (38) 

 

Onde:  x = Teor de Ca(OH)2 utilizado na reação pozolânica 

TABELA 48 –  EFEITO DO EMPACOTAMENTO - RESISTÊNCIA DAS ARGAMASSAS AOS 28 
  DIAS E TEOR DE Ca(OH)2, OBTIDO POR (TGA), UTILIZADO NA REAÇÃO  
  POZOLÂNICA – MODELO AJUSTADO POR PARÁBOLA 

MISTURA 
Ação 

Pozolânica 
(%) 

Res. 
28 dias 
(MPa) 

Res. 
Calculada N 

(MPa) 

Res. 
 Calculada E 

(MPa) 

Efeito  
do Empacot. 

(MPa) 
N1 53,59% 53,8 53,78 62,69 8,91 
N2 58,74% 63,3 63,28 70,66 7,38 
N3 36,21% 69,2 69,18 85,55 16,37 
E1 57,49% 68,1 60,39 68,11 7,72 
E2 59,12% 71,5 64,23 71,51 7,28 
E3 37,41% 81,5 65,77 81,51 15,74 

    Média => 10,57 
FONTE:  O Autor (2020) 
 

FIGURA 87 – EFEITO DO EMPACOTAMENTO: CORRELAÇÃO ENTRE A RESISTÊNCIA DAS 
ARGAMASSAS AOS 28 DIAS E O TEOR DE Ca(OH)2, OBTIDO POR (TGA), UTILIZADO NA 

REAÇÃO POZOLÂNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: O Autor (2020) 
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TABELA 49 - EFEITO DO EMPACOTAMENTO - RESISTÊNCIA DAS ARGAMASSAS AOS 28 DIAS, 
          TEOR DE Ca(OH)2 UTILIZADO NA REAÇÃO POZOLÂNICA OBTIDO POR (TGA) – 
          MODELO AJUSTADO POR EQUAÇÃO EXPONENCIAL 

FONTE:  O Autor (2020) 
 

FIGURA 88 – EFEITO DO EMPACOTAMENTO: CORRELAÇÃO ENTRE A RESISTÊNCIA DAS 
ARGAMASSAS AOS 28 DIAS E O TEOR DE Ca(OH)2 UTILIZADO NA REAÇÃO POZOLÂNICA 

OBTIDO POR (TGA),– MODELO AJUSTADO POR EQUAÇÃO EXPONENCIAL 

 
FONTE:  O Autor (2020) 

Embora os dois modelos de ajuste estudados (Parábola e Exponencial) sejam 

diferentes em termos de correlação matemática, o desvio na escala da resistência 

(Eixo Y), causado pela diferença entre os tipos de mistura, foram próximos e iguais a 

10,57 MPa e 12,62 MPa respectivamente. O que faz aumentar o grau de confiabilidade 

da conclusão de efetividade do efeito do empacotamento e da finura dos materiais. 

Para uma análise de segunda ordem, verificou-se a correlação entre as 

resistências à compressão das argamassas aos 28 dias e o teor de C-S-H obtidos nos 

MISTURA 
Ação 

Pozolânica 
(%) 

Res. 
28 dias 
(MPa) 

Res. 
Calculada N 

(MPa) 

Res. 
 Calculada E 

(MPa) 

Efeito  
do Empacot. 

(MPa) 
N1 53,59% 53,8      59,81        71,91         12,10  
N2 58,74% 63,3      58,08        69,67         11,59  
N3 36,21% 69,2      67,80        82,29         14,49  
E1 57,49% 68,1      58,48        70,19         11,71  
E2 59,12% 71,5      57,96        69,52         11,56  
E3 37,41% 81,5      67,10        81,37         14,27  

    Média =>        12,62  
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ensaios TGA.  A correlação obtida está apresentada no gráfico da FIGURA 89, e 

mostra uma boa correlação com r2= 0,9416.  Essa correlação está compatível com o 

conceito de que o silicato hidratado de cálcio C-S-H é o principal responsável pela 

resistência mecânica da matriz cimentícia.  Porém, nessa análise cabe a ressalva de 

que os teores totais de C-S-H obtidos por TGA estão muito menores e incompatíveis 

com os ensaios de DR-X, que apresentam ser de maior confiabilidade. 

FIGURA 89 – EFEITO DO EMPACOTAMENTO: CORRELAÇÃO ENTRE O TEOR DE C-S-H OBTIDO 
POR (TGA) E A RESISTÊNCIA AOS 28 DIAS DAS ARGAMASSAS 

 
FONTE:  O Autor (2020) 

 

5.17.2 Efeito do empacotamento e da finura avaliados pelo ensaio (DR-X) 

 Já com os resultados obtidos nos ensaios de difratometria de raios-X foi 

aplicado o refinamento de Rietveld, e obtidos os teores de hidróxido de cálcio CH e C-

S-H na forma cristalina padrão da tobermorita (padrão disponível na base 

cristalográfica do Laboratório de Minerais LAMIR da UFPR) conforme a TABELA 50 e 

TABELA 51. 

Para os resultados dos teores de hidróxido de cálcio, a correlação cartesiana 

teve de ser feita com uma expressão matemática linear, pois dois pontos de cada 

grupo de mistura obtiveram 100% de reatividade do CH.  O ajuste da expressão linear 
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está demonstrado na  FIGURA 90 e o efeito de empacotamento está calculado na 

TABELA 50. 

O efeito médio do empacotamento nas resistências das argamassas avaliado 

pela DR-X ficou igual a 13,16 MPa.   

TABELA 50 - EFEITO DE EMPACOTAMENTO, CORRELAÇÃO ENTRE A RESISTÊNCIA AOS 28 
DIAS DAS ARGAMASSAS E O TEOR DE Ca(OH)2 OBTIDO POR DR-X – MODELO LINEAR 
 

FONTE:  O Autor (2020) 

FIGURA 90 - EFEITO DE EMPACOTAMENTO, CORRELAÇÃO ENTRE A RESISTÊNCIA AOS 28 
DIAS DAS ARGAMASSAS E O TEOR DE Ca(OH)2 OBTIDO POR DR-X - AJUSTE LINEAR 

 
FONTE:  O Autor (2020) 

 

MISTURA 
Ação 

Pozolânica 
(%) 

Res. 
28 dias 
(MPa) 

Res. 
Calculada N 

(MPa) 

Res. 
 Calculada E 

(MPa) 

Efeito  
do Empacot. 

(MPa) 
N1 100,00% 53,8 58,56 69,80 11,25 
N2 100,00% 63,3 58,56 69,80 11,25 
N3 76,06% 69,2 69,20 87,35 18,15 
E1 100,00% 68,1 58,56 69,80 11,25 
E2 100,00% 71,5 58,56 69,80 11,25 
E3 84,04% 81,5 65,65 81,50 15,85 

    Média =>        13,16  
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Da mesma forma que na avaliação por TGA, foi feita a análise de segunda 

ordem com os resultados de DRX. Com esses valores, foi avaliada a correlação entre 

os teores de C-S-H e as resistências à compressão.   

Por esse procedimento de análise, pôde-se identificar também o efeito do 

empacotamento e finura, através das duas equações distintas das misturas 

empacotadas e não empacotadas. 

 A correlação obtida está apresentada no gráfico da FIGURA 91, onde se utilizou 

o modelo de expressão do tipo exponencial, que melhor se adaptou à nuvem de 

pontos de cada grupo de misturas (N - não empacotadas) e (E - empacotadas). Como 

avaliação comparativa, calculou-se através das duas expressões dos grupos (N) e (E), 

as resistências para o mesmo valor de consumo de CH, fixando-o assim e obtendo o 

efeito do empacotamento pela resistência TABELA 51. 

O efeito médio do empacotamento na resistência das argamassas medido nos 

ensaios de DR-X ficou com um valor médio de 6,7 MPa no intervalo das medidas de 

C-S-H obtidas. 

TABELA 51 – CORRELAÇÃO ENTRE O TEOR DE C-S-H POR DR-X E A RESISTÊNCIA 28 DIAS 
PARA MISTURAS DOS GRUPOS (N) E (E) 

FONTE:  O Autor (2020) 
 

 Fazendo uma análise consolidada dos ensaios de TGA e DR-X para os efeitos 

de empacotamento tendo como medida comparativa o teor consumido de Ca(OH)2 

tem-se os valores de aumento de resistência de 10,6; 12,6 e 13,2 MPa 

respectivamente. Assim como a correlação com o teor de C-S-H feita por DR-X e o 

aumento da resistência pelo efeito do empacotamento de 8,4 MPa. Portanto, todos os 

ensaios realizados com os diferentes modelos de ajuste e comparação apontam para 

o efetivo aumento das resistências nas misturas empacotadas e com maior grau de 

finura. 

MISTURA 
Teor C-S-H 

DR-X 
(%) 

Res. 
28 dias 
(MPa) 

Res. 
Calculada  
Grupo N 
(MPa) 

Res. 
 Calculada 
Grupo E 
(MPa) 

Efeito  
do Empacot. 

(MPa) 

N1 89,26%          53,8            54,5           60,8  6,3 
N2 93,56%          63,3            61,7           69,7  8,0 
N3 97,91%          69,2            70,1           79,9  9,8 
E1 92,84%          68,1            60,5           68,1  7,6 
E2 94,41%          71,5            63,3           71,5  8,2 
E3 98,54%          81,5            71,4           81,5  10,1 

 
    Média => 8,4 
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FIGURA 91 – EFEITO DO EMPACOTAMENTO: CORRELAÇÃO ENTRE O TEOR DE C-S-H OBTIDO 
POR DR-X E A RESISTÊNCIA 28 DIAS DAS ARGAMASSAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE:  O Autor (2020) 
 

 Assim como a análise da FIGURA 91, onde o efeito do fator do empacotamento 

medido pelo teor de C-S-H por DR-X é evidente, o teste ANOVA apresentado no item 

5.13.1.1 para os teores de CH, obtidos pelo método TGA, mostrou que existe efeito 

do fator de empacotamento dos grupos (N) e (E), com probabilidade de acerto da 

conclusão de 83,68%. A variação de 1,83 pontos percentuais do teor médio de CH 

entre os dois grupos de empacotamento representa 3,63% em relação à média geral, 

o que é pouco relevante em termos práticos. Esse resultado de 1,83% demonstrou 

que a diferença granulométrica entre os dois grupos (Empacotamento e finura) não 

interfere de forma significante na reatividade pozolânica das misturas. Ou seja, o 

empacotamento e a finura não aumentam a reação pozolânica medida pelo consumo 

de Ca(OH)2.  

 Os fatores relevantes no aumento das resistências são sem dúvida o efeito 

físico do empacotamento das partículas e da finura, promovido pela moagem de alta 

energia, e o aumento do teor de C-S-H causado provavelmente pela maior nucleação.  
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5.18 CÁLCULO DAS EMISSÕES DE CO2 

 Com os teores em volume e as massas específicas dos materiais componentes 

das misturas do aglomerante, calculou-se as quantidades de cada um por unidade de 

tonelada final (TABELA 52).  

TABELA 52 – VALOR CALCULADO DAS EMISSÕES DE CO2 POR TONELADA DE 
AGLOMERANTE 

Componente Unidade COMPOSIÇÃO DA MISTURA DO AGLOMERANTE (kg/ton) 
R3 N1 N2 N3 E1 E2 E3 

Cimento kg/ton Agl 1.000 539 617 780 539 617 780 
Filer kg/ton Agl - 178 89 35 178 89 35 
Metacaulim kg/ton Agl - 255 271 167 255 271 167 
Sílica Ativa kg/ton Agl - 28 24 19 28 24 19 
Aglomerante Total kg/ton Agl 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Emissões de CO2 / ton 
aglomerante 

kg CO2/   
ton Agl 704 450 510 596 450 510 596 

Red. kgCO2/ton Agl kg CO2/   
ton Agl  253 194 108 253 194 108 

% Redução / Referência  R3  36,0% 27,6% 15,4% 36,0% 27,6% 15,4% 

FONTE:  O Autor (2020) 

 O cálculo das emissões de CO2 foram feitos conforme os índices médios 

relacionados no item 4.17, considerando para o cimento CP V ARI, o valor de 704 

kg/ton (calculado pelo Autor), e o metacaulim com o valor médio de 279 kg/ton. Não 

foram consideradas a emissões do fíler pois considerou-se as reduções relativas 

somente ao processo dentro de uma fábrica, e portanto sem considerar o transporte 

do material. Nesse sentido, a emissão de CO2 estaria relacionada ao uso de energia 

elétrica no processo de moagem, o que pode ter diferentes origens de geração. 

Também não foi considerada a emissão de CO2 da sílica, pois sua parcela de 

substituição no aglomerante foi da ordem de 2,5%, o que foi considerado de baixa 

relevância. 

 Para o cálculo das emissões no concreto, foi necessário estabelecer 

referenciais de resistência à compressão em MPa e levou-se em consideração 

somente as de origem do aglomerante utilizado por unidade de volume em m3.  Sendo 

assim, foram determinados os índices de performance de cada tipo de mistura em 

kg.m-3.MPa-1 dividindo-se o consumo de aglomerante das misturas das argamassas 

pelas suas respectivas resistências médias aos 28 dias (TABELA 53).  Com os índices 

determinados, calculou-se o consumo de aglomerante para cada resistência desejada 

(TABELA 53), (TABELA 54) e (TABELA 55).  Também foram calculadas as emissões 
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por unidade de resistência e volume, ou seja, kg de CO2 por m3 por MPa. Nesse índice, 

o melhor resultado foi da mistura E1 com o valor de 3,75 kg.m-3.MPa-1 de CO2. 

TABELA 53 – DETERMINAÇÃO DO CONSUMO DE AGLOMERANTE E EMISSÕES DE CO2 PARA 
RESISTÊNCIA DE 30 MPA 

Componente Unidade Composição da Mistura do Concreto (kg/m3) 
R3 N1 N2 N3 E1 E2 E3 

Índice de performance 
Aglomerante (kg.m-3.MPa-1) 9,51 8,28 7,11 6,71 6,54 6,30 5,70 

Consumo de 
Aglomerante/m3 kg/m3 285 248 213 201 196 189 171 

Emissões de CO2/m3 kg/m3 201 112 109 120 88 96 102 
Redução das Emissões de 

CO2/m3 
kg/m3 - 89 92 81 112 104 99 
( % )  44% 46% 40% 56% 52% 49% 

Redução das Emissões 
CO2 

Kg.m-3.MPa-1  2,97 3,07 2,70 3,73 3,47 3,30 

FONTE: O Autor (2020) 

 
TABELA 54  - DETERMINAÇÃO DO CONSUMO DE AGLOMERANTE E EMISSÕES PARA 
RESISTÊNCIA DE 40 MPA 

Componente Unidade Composição da Mistura Do Concreto (kg/m3) 
R3 N1 N2 N3 E1 E2 E3 

Índice de performance 
Aglomerante (kg.m-3.MPa-1) 9,51 8,28 7,11 6,71 6,54 6,30 5,70 

Consumo de Aglomerante/m3 kg/m3 380 331 285 268 262 252 228 
Emissões de CO2/m3 kg/m3 268 143 139 156 113 123 133 

Redução das Emissões de 
CO2/m3 

kg/m3  119 123 108 150 139 132 
( % )  44% 46% 40% 56% 52% 49% 

Redução das Emissões 
CO2 

Kg.m-3.MPa-1  2,98 3,08 2,70 3,75 3,48 3,30 

 FONTE:  O Autor (2020) 
 

TABELA 55 – DETERMINAÇÃO DO CONSUMO DE AGLOMERANTE E EMISSÕES PARA 
RESISTÊNCIA DE 50 MPA 

Componente Unidade Composição da Mistura Do Concreto (kg/m3) 
R3 N1 N2 N3 E1 E2 E3 

Índice de performance 
Aglomerante (kg.m-3.MPa-1) 9,51 8,28 7,11 6,71 6,54 6,30 5,70 

Consumo de Aglomerante/m3 kg/m3 475 414 356 335 327 315 285 
Emissões de CO2/m3 kg/m3 335 178 174 195 141 154 166 

Redução das Emissões de 
CO2/m3 

kg/m3  148 153 135 187 174 165 
( % )  44% 46% 40% 56% 52% 49% 

Redução das Emissões 
CO2 

Kg.m-3.MPa-1  2,96 3,06 2,70 3,74 3,48 3,30 

FONTE:  O Autor (2020)  

 Com relação à inferência utilizada para a extrapolação do estudo da argamassa 

para o concreto, o Índice de performance encontrado na argamassa de referência R3 

de (9,51 kg.m-3.MPa-1) está compatível com os índices de performance do concreto 

para o intervalo de resistência entre 30 e 50 MPa conforme a FIGURA 22  apresentada 

no item (3.2) . E desta forma, foram extrapolados também os índices de performance 
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das argamassas N1, N2, N3, E1, E2 e E3 inferindo uma estimativa provável para o 

consumo de aglomerante no concreto multiplicando-se o índice respectivo de cada 

mistura do aglomerante pela resistência esperada no concreto em MPa. Um estudo 

de verificação em laboratório dessa inferência poderia ser desenvolvido no futuro para 

comprovar essa afirmativa. 

 Nas TABELA 53, TABELA 54  e TABELA 55 pode-se observar que as reduções 

percentuais de CO2 foram proporcionais nas três resistências do concreto, 30 MPa, 

40 MPa e 50 MPa, e variando entre 56% a 49% para as misturas empacotadas E1 a 

E3.  Nas misturas sem empacotamento N1 a N3 as reduções foram menores, entre 

44% e 40%, em decorrência das menores resistências alcançadas. 

 Já os valores absolutos das reduções de CO2 por m3 de concreto resultaram 

em 99 a 165 kg/m3 para a resistência de 30 e 50 MPa na mistura E3.  E na mistura 

E1, mais eficiente, resultou entre 112 e 185 kg/m3 de redução de CO2 para as mesmas 

resistências 30 e 50 MPa. 

 Menos eficientes, as misturas não empacotadas N1, N2 e N3 resultaram em 

reduções menores de CO2, na proporção de 90% das reduções das misturas 

empacotadas E1 a E3. 
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6 CONCLUSÕES 

 Nesse capítulo foram feitas inicialmente as conclusões parciais de cada etapa 

do estudo, e encerrando com as conclusões finais. 

6.1 MODELO DO EMPACOTAMENTO 

O modelo teórico de Alfred, para o empacotamento das partículas, foi atingido 

com êxito através da aplicação do método de Monte Carlo. Isso pôde ser verificado 

na comparação visual entre as curvas teóricas e as resultantes nas misturas com 

módulo de distribuição Q1; Q2 e Q3. Os quadrados médios obtidos no MMC 

resultaram em desvios da ordem de 2,57% nas frações das peneiras, comparando a 

curva teórica com a resultante. 

6.2 ENSAIOS DE TGA – CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS 

A ação pozolânica, avaliada pelo consumo de Ca(OH)2 nos ensaios de 

termogravimetria, demonstraram coerência, embora foram diferentes dos valores 

obtidos pela DR-X pois são ensaios que usam propriedades químicas estruturais 

diferentes. O uso dos cálculos estequiométricos, junto com as perdas de massa 

obtidas nos ensaios TGA, apresentaram conclusões importantes, principalmente para 

as ações pozolânicas e da carbonatação isenta. 

O grau de pozolanicidade foi calculado pela relação entre o Ca(OH)2 consumido 

e o disponível teórico na pasta. Os valores do “grau da ação pozolânica” ficaram entre 

36% e 59%, sendo o maior valor, nas misturas N2 e E2 e de menor valor nas misturas 

N3 e E3.  Esse resultado decorreu provavelmente ao fato de que as misturas N3 e E3 

possuem maior teor de cimento e menor teor de adições (22%). Já as misturas N1; 

N2; E1 e E2 com 46% e 38% respectivamente de adições em massa, tiveram um 

elevado grau de reatividade, da ordem de 53% a 59%.  

Os teores de C-S-H obtidos foram baixos, comparados ao DR-X, o que 

provavelmente se deve ao fato de ter sido considerado o intervalo estreito na curva 

termogravimétrica entre 38°C e 170°C para a desidroxilação desse material. Pois 

também foram analisadas a perda de massa da etringita entre 170°C e 215°C e do 

carboaluminato entre 240°C e 270°C. Alguns autores sugerem o intervalo até 400°C 

para o cálculo do C-S-H, porém sem comprovação efetiva.   
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De forma comparativa, o aumento proporcional de C-S-H entre as misturas 

empacotadas e não empacotadas foi de 90%, 48% e 26% para os teores respectivos 

de adições em massa de 46%, 38% e 22% o que foi coerente e justifica o ganho nas 

resistências mecânicas em até 59% na comparação com a pasta de referência com  

100% de cimento. 

Os teores de CaCO3 obtidos pelos cálculos estequiométricos, através dos 

resultados dos ensaios de TGA, demonstraram que não ocorreu carbonatação nas 

amostras. O que pode ser explicado pelos procedimentos adotados para moldagem 

das pastilhas, desforma, envelopamento com filme plástico, cura submersa e 

estabilização pela refrigeração à -23°C.  Por outro lado, observou-se o aumento dos 

carboaluminatos, em média 0,92%. 

Quanto à etringita, os teores estimados oscilaram entre 2,68% e 4,16% nos 

cálculos usando o método estequiométrico por termogravimetria. 

Contudo, observou-se que o percentual de outros compostos (não 

identificados) ficou no intervalo entre 62 e 68%, ou seja, existe uma parcela 

significativa de compostos da hidratação que devem ser investigados por outros 

métodos ou que sugere a necessidade do aperfeiçoamento nos métodos empregados. 

Essa conclusão gera a necessidade da continuidade de mais estudos experimentais 

para esclarecer essa lacuna. 

6.3 MOLDAGEM DAS PASTILHAS – MISTURA – CURA ROTACIONAL – 

MOLDES DE PVC 

 Os procedimentos de moldagem das pastilhas com o uso de mistura em alta 

rotação, associado ao uso de formas estanques de PVC e cura rotacional por 24 

horas, foram importantes nos resultados obtidos.  O corte das pastilhas com disco 

diamantado confirmou a ausência de segregações nas pastas, o que ocorreria 

certamente se não tivesse sido aplicada a cura rotacional. A mistura em alta rotação 

também foi fator importante para a ação do aditivo redutor de água aplicado.  

6.4 APLICAÇÃO DO MÉTODO DE MONTE CARLO 

 A aplicação do método de Monte Carlo mostrou-se de grande valia para o 

cálculo dos teores de cada componente na mistura final, tendo como alvo a curva 

teórica de empacotamento. Independente do modelo teórico que se use, o método 
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probabilístico empregado é de grande eficácia na determinação da composição de 

misturas que venham a buscar modelos de distribuição granulométrica específicos. 

 Com os recursos de computação existentes, tornou-se muito mais acessível e 

prático o uso desse tipo de processo de cálculo em estudos científicos. 

6.5 REDUÇÃO DA ÁGUA DE AMASSAMENTO E DAS DISTÂNCIAS ENTRE 

PARTÍCULAS 

 Com relação à estratégia do estudo, em reduzir as distâncias entre as 

partículas, houve sucesso nesse aspecto. A redução em 25% do consumo de água 

da mistura de referência R1 obtida através do uso de aditivo de alta performance, 

diminuiu de 248 litros/m3 em R1 para 185 litros/m3 nas demais misturas aumentou a 

compacidade da pasta e reduziu a sua porosidade por consequência, confirmada nos 

ensaios de PIM. O uso de aditivos de alta eficiência faz parte do contexto para o ganho 

de eficiência das adições minerais ativas. Não há como atingir resultados significativos 

se essa abordagem for desconsiderada (ZARIBAF; KURTIS, 2018) (DUMANI; 

MAPIRAVANA, 2018). É possível concluir que a maior proximidade entre as partículas 

quimicamente ativas, aumenta a nucleação e a formação de compostos hidratados, 

melhorando toda a microestrutura da matriz cimentícia. 

6.6 ATIVIDADE POZOLÂNICA E O EFEITO DO EMPACOTAMENTO  

 Como o objetivo fundamental do estudo foi a avaliação do efeito do 

empacotamento, tornou-se necessário isolar o efeito químico das reações. Como 

principal fator, a reação pozolânica foi isolada nas resistências das argamassas, 

embora tenha também sido identificada a diferença na formação de C-S-H em menor 

razão.  Para isso, usou-se a comparação dos deslocamentos das curvas de 

resistência entre as misturas com empacotamento e as sem empacotamento, em um 

plano cartesiano com o eixo das abcissas contendo o grau de pozolanicidade e no 

eixo das ordenadas o valor das resistências. Dessa forma foi possível avaliar o 

deslocamento da curva para maior no eixo “Y” (resistência) das misturas 

empacotadas.  Esta análise foi feita com dois modelos matemáticos de ajuste, o 

primeiro com uma parábola ajustada aos três pontos de cada grupo de 

empacotamento e o segundo com uma função de potenciação do tipo (y=a.xb) 

ajustada por mínimos quadrados. O resultado encontrado foi de 10,57 MPa e 12,62 
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MPa de ganho de resistência para as misturas empacotadas. Esses valores se 

referem aos ensaios de TGA e cálculos por estequiometria. 

 Já os resultados da atividade pozolânica medidos pelo teor de Ca(OH)2 no 

ensaio de DR-X comparados da mesma maneira que no TGA, obtiveram o ganho 

médio de 13,16 MPa nas misturas empacotadas em relação às não empacotadas. 

 A conclusão tanto por TGA quanto por DR-X foi de que o efeito do 

empacotamento, associado à maior finura das partículas, contribuiu de forma definitiva 

no aumento das resistências à compressão entre 10,57 e 13,16 MPa, o que sem 

dúvida foi um ganho substancial (18,7%). 

6.7 PRODUTOS DE HIDRATAÇÃO – BASES CRISTALOGRÁFICAS 

 A análise dos difratogramas, além de ratificar os resultados dos ensaios TGA, 

tiveram como objetivo tentar identificar os compostos resultantes das reações do fíler 

e do metacaulim com o hidróxido de cálcio e C3A do cimento. O método do refinamento 

de Rietveld, aplicado dentro do software MAUD, é bastante trabalhoso, pois os 

padrões cristalográficos são inúmeros e as possibilidades de ocorrência em amostras 

multifásicas são bastante complexas. Alguns compostos como a Portlandita, Etringita, 

C-S-H, calcita e o hemicarboaluminato puderam ser identificados.  Porém há uma 

parcela considerável de picos menores não identificados, o que é dificultado também 

pelo alto grau de amorfismo e a limitação de disponibilidade de fases nas bases 

cristalográficas consultadas.  

6.8 POROSIDADE 

 O efeito da adição dos compósitos foi claro no ensaio de porosimetria PIM na 

região dos poros gel, abaixo de 30 nm. Pois, enquanto a pasta de referência R3 com 

100% de teor de cimento apresentou porosidade entre 15 e 40 nm, a mistura N1 

mostrou poros entre 15 e 30 nm e a N3 entre 7 e 25 nm.   Já as misturas E1 e E3 com 

a adição de compósitos de maior grau de finura apresentaram poros somente abaixo 

dos 7 nm.  

 Ficou também evidente a necessidade de utilizar métodos de ensaio que 

venham a obter mais detalhes sobre poros menores que 5 nm nas pastas de 

aglomerantes com partículas nanométricas, como foi o caso deste estudo. 
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6.9 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA – MEV 

 A busca de imagens dos cristais aparentes no microscópio eletrônico não é 

tarefa fácil. Somente em pontos isolados, onde existe algum tipo de falha ou vazio 

decorrente do próprio processo de mistura, foram encontrados cristais visíveis. As 

imagens mostram um material bastante compacto no grau de ampliação utilizado 

entre 10.000 e 50.000 X.  Com 50 kX foi possível se observar cristais de C-S-H e de 

Etringita.  Algumas verificações em pontos escolhidos foram feitas com o EDS para 

confirmar que se tratava de portlandita.  Nas ampliações de 10 kX foram observadas 

algumas fissuras da ordem de 5 a 10 m, provavelmente decorrentes dos esforços 

aplicados no procedimento de corte das pastilhas, pelo efeito do congelamento ou por 

retração autógena da pasta. 

6.10 EFEITO NA REDUÇÃO DE CO2 

 Na análise da redução das emissões de GEE, foram feitas duas avaliações: a 

primeira foi relativa especificamente à produção do cimento, sem levar em 

consideração o seu desempenho na resistência dos concretos ou argamassas; A 

segunda avaliação levou em consideração o efeito da qualidade do aglomerante na 

resistência final dos concretos e argamassas.  A substituição do cimento por materiais 

suplementares de baixa emissão de CO2 entre 25 e 50%, proporcionou a redução nas 

emissões de GEE entre 15,4% e 36% na produção do cimento e entre 49% e 56% na 

mistura dos concretos.  

 A redução das emissões calculadas para a produção do material aglomerante 

obteve os valores entre 15,4% e 36,0%, sendo o menor percentual para as misturas 

N3 e E3, e o maior valor para as misturas N1 e E1, respectivamente. Como esta 

análise não leva em consideração o desempenho do material, o fator de 

empacotamento e o aumento das resistências não tiveram efeito aqui.  Porém, no final 

da avaliação, o desempenho do material aglomerante foi importante, pois o consumo 

deste na composição dos concretos e argamassas depende diretamente do seu 

potencial de ganho de resistência.  Sendo assim, uma análise abrangente, deveria 

levar em consideração o índice de desempenho na unidade de kg.m-3.MPa-1 e o teor 

das adições substitutivas do clinquer.   

 Os índices de desempenho das misturas empacotadas E1; E2 e E3 foram de 

6,54; 6,30 e 5,70 kg.m-3.MPa-1 respectivamente. Considerando os teores das adições 
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de 50,7%; 42,9% e 25,6% em volume chegou-se aos valores estimados de redução 

das emissões de CO2 por m3 de “concreto” de 56%; 52% e 49%, calculados através 

da extrapolação e inferência dos resultados das argamassas”. Transpondo-se esses 

percentuais, para um concreto de resistência de 30 MPa, equivalem aos totais de 

redução de CO2 de 112; 109 e 99 kg/m3 para as misturas E1, E2 e E3 

respectivamente. 

 Os valores apresentados neste trabalho são consistentes e mostram a 

potencialidade que existe no estudo e desenvolvimento de materiais complementares 

em alto grau de finura na produção de cimentos, assim como o seu uso na composição 

de concretos com efeito direto nas emissões de gases do efeito estufa. 

6.11 CONCLUSÕES FINAIS 

a) O efeito físico do empacotamento das partículas ajustado ao modelo teórico de 

Andreasen associado ao maior grau de finura das adições suplementares ficou 

evidenciado pelo aumento das resistências mecânicas. Esse efeito se sobrepôs 

ao efeito químico. Essa afirmação está embasada no não aumento significativo 

do grau de reação pozolânica comparando-se as misturas empacotadas e não-

empacotadas, medido nos ensaios de termogravimetria e DR-X.  Há 

possibilidade de que tenha ocorrido contribuição das forças de Van der Waals 

no aumento das resistências, em decorrência da redução do tamanho das 

partículas do fíler, metacaulim e sílica utilizadas nas misturas empacotadas, 

assim como das distâncias interlamelares dos compostos hidratados, o que 

pode ter contribuído concomitantemente com o efeito do empacotamento e da 

pozolanicidade para o aumento das resistências.  

b) A redução do tamanho das partículas dos materiais quimicamente ativos 

“pozolanas” aumentou discretamente a sua reatividade, supostamente pela 

ação de nucleação (ativação das reações pozolânicas pelo aumento das áreas 

de contato das partículas), e formação de cristais menores e mais resistentes. 

c) O uso das técnicas de TGA e DR-X combinados foram fundamentais e 

demonstram sua aplicabilidade no estudo de materiais suplementares ao 

cimento. 

d) O uso do método de Monte Carlo mostrou-se aplicável e eficiente para ajustes 

granulométricos em estudos de empacotamento de partículas. 
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6.12 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Para se avaliar o efeito do empacotamento, poderia ser feito um estudo com 

uma abordagem diferente, fazendo-se dois grupos de misturas, um com composição 

granulométrica empacotada e outro não empacotada e utilizando os mesmos 

materiais substitutos após moagem. As misturas não empacotadas seriam feitas 

variando os teores de cada composto substituto sem considerar a curva de 

empacotamento e compará-los com as misturas empacotadas. Todavia, haverá a 

necessidade de se verificar e quantificar as reações pozolânicas confrontando-as com 

os resultados de resistência.  

 Há necessidade de aprofundamento nos estudos da microestrutura das fases 

não cristalinas dos compostos hidratados da pasta de cimento. O elevado grau de 

amorfismo, evidenciado nos ensaios de DR-X pelas linhas elevadas de background 

nos difratogramas, revelam que existe grande parcela de compostos que não são 

inteiramente conhecidos.  O uso de técnicas mais avançadas de MEV, EDS e de 

equipamentos como os de luz sincrotron, podem futuramente contribuir para 

esclarecer a micro e nanoestrutura das pastas de cimento e aglomerantes hidráulicos.   
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APÊNDICE 1 - DR-X Cimento CP V ARI – Difratograma  (MAUD) 
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APÊNDICE 2 - DR-X Cimento CP V ARI – Fases identificadas – Rietveld (MAUD) 
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APÊNDICE 3 – ENSAIO TGA/TDA DA ARGILA SELECIONADA 

 
 

 
 
 

NOTA: 
MÉTODO DE ENSAIO:       ENSAIO DE TERMOGRAVIMETRIA (TGA) – LACTEC - UFPR 
Norma  ASTM E 1131 – Standard Test Method for Compositional Analysis by Thermogravimetry. 
Equipamento   NETZSCH, modelo TG 209 Tarsus. 
Condições do ensaio 

Faixa de temperatura e atmosfera:   De 25 a 900 °C – oxigênio. 
Fluxo dos gases:    15 mL/min; 
Taxa de aquecimento:   20 °C/min. 
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APÊNDICE 4 - TEORES DE CAULINITA - ARGILAS AMOSTRADAS 

NOTA: CÁLCULO ESTEQUIOMÉTRICO 

APÊNDICE 5 – RESULTADO DO CÁLCULO POR MMC PARA O MODELO 
ANDREASEN MODIFICADO COM Q1=0,25 

Tamanho  
( m) 

%  Passante Ref. 
Result. Diferenças 

(Ref.–Res) Cimento 
49,3% 

Metacaulim 
28,4% 

Filer 
18,7% 

Nano Silica 
3,6% q1= 0,25 

74,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - 
62,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - 
52,36 100,00 99,88 100,00 100,00 100,00 99,97 0,03 
44,04 100,00 99,49 100,00 100,00 100,00 99,86 0,14 
37,03 100,00 99,00 100,00 100,00 100,00 99,72 0,28 
31,14 98,91 98,42 100,00 100,00 100,00 99,01 0,99 
26,19 96,03 97,73 100,00 100,00 100,00 97,40 2,60 
22,02 90,76 96,91 100,00 99,61 100,00 94,55 5,45 
18,52 83,48 95,93 99,68 99,01 100,00 90,60 9,40 
15,58 75,50 94,73 99,23 98,10 93,15 86,20 6,95 
13,10 67,69 93,24 98,58 96,73 86,55 81,76 4,79 
11,02 60,66 91,36 97,61 94,68 80,22 77,50 2,72 
9,26 54,32 88,98 96,19 91,76 74,16 73,33 0,84 
7,79 48,43 85,96 94,14 87,94 68,36 69,04 - 0,68 
6,55 42,88 82,22 91,33 83,49 62,81 64,56 - 1,75 
5,51 37,70 77,72 87,72 78,84 57,49 59,88 - 2,39 
4,63 32,94 72,49 83,29 74,38 52,40 55,06 - 2,66 
3,90 28,56 66,60 78,03 70,32 47,52 50,10 - 2,58 
3,28 24,50 60,18 71,98 66,77 42,85 45,02 - 2,17 
2,76 20,71 53,44 65,29 63,73 38,38 39,88 - 1,50 
2,32 17,21 46,82 58,21 61,15 34,09 34,86 - 0,76 
1,95 14,02 40,26 51,11 58,92 29,99 30,01 - 0,02 
1,639 11,16 34,08 43,97 56,93 26,06 25,45 0,62 
1,378 8,66 28,43 37,15 55,08 22,30 21,27 1,03 
1,159 6,54 23,43 30,91 53,28 18,70 17,57 1,12 
0,975 4,79 19,09 25,35 51,38 15,25 14,37 0,88 
0,820 3,36 15,19 20,23 49,12 11,95 11,52 0,42 
0,689 2,17 11,38 15,11 46,05 8,78 8,79 - 0,01 
0,580 1,20 7,50 9,82 41,55 5,75 6,06 - 0,30 
0,487 0,47 3,99 5,05 35,30 2,85 3,59 - 0,73 
0,410 - 1,61 1,93 28,22 0,07 1,84 - 1,76 
0,345 - 0,46 0,52 21,58 - 1,01 - 1,01 
0,290 - - - 17,23 - 0,62 - 0,62 
0,244 - - - 14,70 - 0,53 - 0,53 
0,205 - - - 12,44 - 0,45 - 0,45 
0,172 - - - 5,83 - 0,21 - 0,21 
0,145 - - - 1,09 - 0,04 - 0,04 

    Quadrados Médios 6,62389  
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APÊNDICE 6 - RESULTADO DO CÁLCULO POR MMC PARA O MODELO 
ANDREASEN MODIFICADO COM Q2=0,32 

Tamanho  
( m) 

%  Passante Ref. 
Result. Diferenças 

(Ref.–Res) Cimento 
57,0% 

Metacaulim 
30,4% 

Filer 
9,4% 

Nano Silica 
3,1% q2= 0,32 

74,04 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00   100,00   -    
62,27 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00   100,00   -    
52,36 100,00 99,88 100,00 100,00  100,00   99,96   0,04  
44,04 100,00 99,49 100,00 100,00  100,00   99,84   0,16  
37,03 100,00 99,00 100,00 100,00  100,00   99,70   0,30  
31,14 98,91 98,42 100,00 100,00  100,00   98,90   1,10  
26,19 96,03 97,73 100,00 100,00  100,00   97,04   2,96  
22,02 90,76 96,91 100,00 99,61  100,00   93,78   6,22  
18,52 83,48 95,93 99,68 99,01  98,63   89,28   9,35  
15,58 75,50 94,73 99,23 98,10  91,09   84,29   6,80  
13,10 67,69 93,24 98,58 96,73  83,95   79,28   4,67  
11,02 60,66 91,36 97,61 94,68  77,20   74,54   2,66  
9,26 54,32 88,98 96,19 91,76  70,81   69,97   0,84  
7,79 48,43 85,96 94,14 87,94  64,77   65,38  -0,61  
6,55 42,88 82,22 91,33 83,49  59,05   60,68  -1,62  
5,51 37,70 77,72 87,72 78,84  53,64   55,87  -2,22  
4,63 32,94 72,49 83,29 74,38  48,53   51,00  -2,48  
3,90 28,56 66,60 78,03 70,32  43,68   46,09  -2,41  
3,28 24,50 60,18 71,98 66,77  39,10   41,14  -2,04  
2,76 20,71 53,44 65,29 63,73  34,77   36,20  -1,43  
2,32 17,21 46,82 58,21 61,15  30,67   31,44  -0,77  
1,95 14,02 40,26 51,11 58,92  26,79   26,89  -0,10  
1,639 11,16 34,08 43,97 56,93  23,12   22,64   0,48  
1,378 8,66 28,43 37,15 55,08  19,65   18,80   0,85  
1,159 6,54 23,43 30,91 53,28  16,37   15,42   0,94  
0,975 4,79 19,09 25,35 51,38  13,26   12,52   0,74  
0,820 3,36 15,19 20,23 49,12  10,32   9,97   0,35  
0,689 2,17 11,38 15,11 46,05  7,54   7,55  -0,01  
0,580 1,20 7,50 9,82 41,55  4,91   5,18  -0,27  
0,487 0,47 3,99 5,05 35,30  2,42   3,05  -0,63  
0,410 - 1,61 1,93 28,22  0,06   1,55  -1,48  
0,345 - 0,46 0,52 21,58  -     0,86  -0,86  
0,290 - - - 17,23  -     0,53  -0,53  
0,244 - - - 14,70  -     0,45  -0,45  
0,205 - - - 12,44  -     0,38  -0,38  
0,172 - - - 5,83  -     0,18  -0,18  
0,145 - - - 1,09  -     0,03  -0,03  

    Quadrados Médios 6,63337  

 

 

 

 

 

 

 
 



199 

APÊNDICE 7 - RESULTADO DO CÁLCULO POR MMC PARA O MODELO 
ANDREASEN MODIFICADO COM Q3=0,45 

Tamanho  
( m) 

%  Passante Ref. 
Result. Diferenças 

(Ref.–Res) Cimento 
74,4% 

Metacaulim 
19,3% 

Filer 
3,8% 

Nano Silica 
2,5% q3= 0,45 

74,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - 
62,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - 
52,36 100,00 99,88 100,00 100,00 100,00 99,98 0,02 
44,04 100,00 99,49 100,00 100,00 100,00 99,90 0,10 
37,03 100,00 99,00 100,00 100,00 100,00 99,81 0,19 
31,14 98,91 98,42 100,00 100,00 100,00 98,88 1,12 
26,19 96,03 97,73 100,00 100,00 100,00 96,61 3,39 
22,02 90,76 96,91 100,00 99,61 100,00 92,52 7,48 
18,52 83,48 95,93 99,68 99,01 95,37 86,88 8,49 
15,58 75,50 94,73 99,23 98,10 86,66 80,67 5,98 
13,10 67,69 93,24 98,58 96,73 78,59 74,52 4,08 
11,02 60,66 91,36 97,61 94,68 71,13 68,83 2,30 
9,26 54,32 88,98 96,19 91,76 64,23 63,53 0,70 
7,79 48,43 85,96 94,14 87,94 57,85 58,39 - 0,54 
6,55 42,88 82,22 91,33 83,49 51,95 53,32 - 1,37 
5,51 37,70 77,72 87,72 78,84 46,49 48,34 - 1,86 
4,63 32,94 72,49 83,29 74,38 41,43 43,51 - 2,08 
3,90 28,56 66,60 78,03 70,32 36,76 38,82 - 2,06 
3,28 24,50 60,18 71,98 66,77 32,44 34,24 - 1,80 
2,76 20,71 53,44 65,29 63,73 28,44 29,79 - 1,35 
2,32 17,21 46,82 58,21 61,15 24,74 25,58 - 0,83 
1,95 14,02 40,26 51,11 58,92 21,32 21,61 - 0,29 
1,639 11,16 34,08 43,97 56,93 18,16 17,97 0,19 
1,378 8,66 28,43 37,15 55,08 15,23 14,72 0,51 
1,159 6,54 23,43 30,91 53,28 12,52 11,89 0,63 
0,975 4,79 19,09 25,35 51,38 10,02 9,50 0,52 
0,820 3,36 15,19 20,23 49,12 7,70 7,43 0,27 
0,689 2,17 11,38 15,11 46,05 5,56 5,54 0,02 
0,580 1,20 7,50 9,82 41,55 3,57 3,75 - 0,18 
0,487 0,47 3,99 5,05 35,30 1,74 2,20 - 0,45 
0,410 - 1,61 1,93 28,22 0,04 1,09 - 1,05 
0,345 - 0,46 0,52 21,58 - 0,65 - 0,65 
0,290 - - - 17,23 - 0,43 - 0,43 
0,244 - - - 14,70 - 0,37 - 0,37 
0,205 - - - 12,44 - 0,31 - 0,31 
0,172 - - - 5,83 - 0,15 - 0,15 
0,145 - - - 1,09 - 0,03 - 0,03 

    Quadrados Médios 6,00721  
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APÊNDICE 8 – MATRIZ COMPOSIÇÃO DAS MISTURAS DAS ARGAMASSAS 
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APÊNDICE 9 - MATRIZ DAS MISTURAS DAS PASTAS 
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APÊNDICE 10 – ENSAIO TGA/TDA – PASTA DE REFERÊNCIA R3  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FONTE: LACTEC UFPR 

 

APÊNDICE 11 – ENSAIO TGA/TDA – PASTA DE REFERÊNCIA N1  

FONTE:  LACTEC - UFPR 

 

 



203 

APÊNDICE 12 – ENSAIO TGA/TDA – PASTA DE REFERÊNCIA N2 
 

FONTE:   LACTEC - UFPR 

 

APÊNDICE 13 – ENSAIO TGA/TDA – PASTA DE REFERÊNCIA N3 

 

FONTE:  LACTEC - UFPR 
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APÊNDICE 14 – ENSAIO TGA/TDA – PASTA DE REFERÊNCIA E1  

FONTE:  LACTEC - UFPR 
 

APÊNDICE 15 – ENSAIO TGA/TDA – PASTA DE REFERÊNCIA E2 

FONTE:  LACTEC - UFPR 
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APÊNDICE 16 – ENSAIO TGA/TDA – PASTA DE REFERÊNCIA E3 

FONTE:  LACTEC - UFPR 
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ANEXO 1 - ENSAIOS DO CIMENTO CP V ARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICANDO BOGUE (**): 

 

 
ANEXO 1 (b) - Teores cristalinos do clinquer calculados por Bogue (**) 

C3S (Alita) C2S (Belita) C3A C4AF 

71,0 % 10,7 % 7,8 % 10,5 % 

(*) – (Data 04) Amostra utilizada na pesquisa 

(**) Considerando o teor de fíler de 6,81%, CaOH2 de 1,11 e teor de clinquer de 87,3% 

 
 

FONTE: CIA DE CIMENTO ITAMBÉ 
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ANEXO 2 - CLINQUER - MICROSCOPIA POR LUZ REFLETIDA 

 
 

 

 

FONTE: CIA DE CIMENTO ITAMBÉ 

NOTA: (A) Alita C3S; (B) Belita C2S; (F) C3A e C4AF (P) Porosidade 
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ANEXO 3 - DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA 1403 – CIMENTO CP V ARI 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: LAMIR – UFPR 
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ANEXO 4 - ENSAIO DE FR-X – FÍLER CALCÁRIO 

 
 

NOTA: FR-X – FÍLER CALCÁRIO APÓS MOAGEM DE ALTA ENERGIA. 

 

NOTA: FR-X – FÍLER CALCÁRIO APÓS MOAGEM DE ALTA ENERGIA. 
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ANEXO 5 - DRX DO FÍLER CALCÁRIO APÓS MOAGEM DE ALTA ENERGIA   

 

NOTA: Análise semi quantitativa por Rietveld - Calcita 37,8%; Calcita magnesiana 38%; Dolomita 19,8 
%;  quartzo 4,3% 

 
Diffractometer system=EMPYREAN – LAMIR - UFPR 
Measurement program=C:\PANalytical\Data – X’Pert HighScore 
Measurement Temperature [°C] 25,00 
Anode Material Cu 
K-Alpha1 [Å] 1,54060 
K-Alpha2 [Å] 1,54443 
K-Beta [Å] 1,39225 
K-A2 / K-A1 Ratio 0,50000 
Generator Settings 30 mA, 40 kV 
Diffractometer Type 0000000011110529 
Diffractometer Number 0 
Goniometer Radius [mm] 240,00 
Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91,00 
Incident Beam Monochromator No 
Spinning Yes 
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ANEXO 6 - FÍLER CALCÁRIO PRÉ-MOAGEM - GRANULOMETRIA 

 

 
 

% Passantes em cada tamanho em micrometros ( )  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: UFPR LAMIR 1400 - Microtrac\FLEX 11.0.0.3\Databases\LAMIR.MDB 
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ANEXO 7 - FÍLER CALCÁRIO APÓS MOAGEM - GRANULOMETRIA 

 
 

 
% Passantes em cada tamanho em micrometros ( ) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: LAMIR UFPR 1505 - Microtrac\FLEX 11.0.0.3\Databases\LAMIR.MDB  
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ANEXO 8 - ENSAIO DE FR-X – ARGILA CAULINÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOTA:  METACAULIM APÓS MOAGEM DE ALTA ENERGIA 
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ANEXO 9 – ARGILA CALCINADA - METACAULIM PRÉ-MOAGEM - 
GRANULOMETRIA 

 
 

 
 

tamanho em ( ) – UFPR LAMIR 1399. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: LAMIR UFPR 1399 - Microtrac\FLEX 11.0.0.3\Databases\LAMIR.MDB 
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ANEXO 10 – ARGILA CALCINADA - METACAULIM APÓS-MOAGEM - 
GRANULOMETRIA 

 

 
tamanho em ( ) – LAMIR UFPR 1504. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: LAMIR UFPR 1504 - Microtrac\FLEX 11.0.0.3\Databases\LAMIR.MDB 
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ANEXO 11 - ENSAIO DE FR-X – NANOSÍLICA ADSIL B50 

 

 

 

 

 

 

 

 

NANOSÍLICA ADSIL B50 APÓS SECAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:  LABORATÓRIO CIA CIMENTO ITAMBÉ 
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ANEXO 12 – NANOSÍLICA ADSIL B50 – GRANULOMETRIA 1467 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
tamanho em ( )  - LAMIR UFPR 1467. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: LAMIR UFPR 1467 - MICROTRAC\FLEX 11.0.0.3\DATABASES\LAMIR.MDB 
  



218 

ANEXO 13 – DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA – SILICA SEM MOAGEM 

 

 

 

 

 

 

 
tamanho em ( )  Distribuição granulométrica – Silica sem moagem  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: UFPR - LAMIR 1395. 
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ANEXO 14 – DRX DA MISTURA N2 – 28 DIAS 
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ANEXO 15 – DRX DA PASTA DA MISTURA N3 – 28 DIAS 
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ANEXO 16 – DRX DA PASTA DA MISTURA E1 AOS 28 DIAS 
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ANEXO 17 – DRX DA PASTA DA MISTURA E2 AOS 28 DIAS 
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ANEXO 18 – DRX DA PASTA DA MISTURA E3 – 28 DIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


