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INFLUÊNCIA DA CURA TÉRMICA A VAPOR NO DESENVOL VI~1ENTO DA
r-.:tICROESTRUTURA. DOS CONCRETOS DE CI11ENTO PORTLA1~TI.

Aluísio Braz de MeIo
RESUMO

Os investimentos iniciais em moldes na indústria de pré-moldados de

concreto de cimento Portland, em geral, são altos, havendo a necessi.dade de utilizá

los o mais intensivamente possível entre uma e outra moldagem. A conseqüência é

que a desforma pode ocorrer em instantes inadequados, comprometendo a

durabilidade do produto. Isto contraria o conceito fundamental da pré-moldagem que

está relacionado ao rigoroso controle de qualidade do produto. A cura térmica é uma

alternativa, pois é utilizada para acelerar a resistência mecânica inicial do concreto.

Esse beneficio imediato é acompanhado por uma redução na resistência final

comparativamente à cura normal em câmara úmida. Esta redução é atribuída ao

desenvolvimento de uma microestrutura modificada. Para investigar esse fenômeno,

com base nos conhecimentos em ciência e engenharia dos materiais, desenvolve-se

um estudo experimental, aplicado a pré-moldados com pequena espessura. O

objetivo principal é analisar tais modificações e os compostos hidratados, formados

ao longo do tempo após a cura térmica, considerando os materiais empregados e

estabelecendo relações com a perda de resistência final. Leva-se em conta a

influência das adições e da duração dos ciclos térmicos. A análise da microestrutura

está baseada nos seguintes ensaios: porosimetria por intrusão de mercúrio,

microscopia eletrônica de varredura, tennogravimetria e difração de raio -x.
Confirma-se com base nos resultados que a cura térmica favorece a maior formação

de portlandita e também acelera a reação pozolânica. Para a composição entre 10

cimento Portland, a escória de alto fomo (30%) e a sílica ativa (10%), submetidas a

ciclos térmicos longos (12 horas{. Tmãx=61 °C),' observa-se a maior perda na
resistência mecânica a longo prazo. Neste caso, há fortes indícios de que há formação

de fases com menor desempenho mecânico. Através de micrografias, para essa

amostra, sugere-se a formação da etringita secundária com maior prejuízo na

interface pasta-agregado. As conclusões sugerem que para minimizar as

interferências no processo de cura e garantir resistências mínimas nas desmoldagens

rápidas, com poucas perdas a longo prazo, é interessante associar ciclos térmicos

curtos, cimento de alta resistência inicial, sílica ativa e superplastificante.

Palavras-chave: cura térmica, microestrutura, concreto de cimento Portland, adições,

resistência mecânica, etringita secundária, concreto de alto

desempenho.
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THE INFLUENCE OF STEAl\J CURING IN DE\'ELOP~1ENT OF
~lICROSTRUCTURE OF PORTLAND CErvfENT CONCRETE

Aluísio Braz de MeIo
ABSTR\CT

The initial investments of molds in the industry \vhich makes pre-cast of

Portland cement concrete is usually very high, thus cr~ating a necessity to maximize

the utilization of each moldings. The consequence is that the fonns can be removed'

at inadequate time, which compromise the durability ofthe product. This contradicts

the fundamental concepts of the pre-castings, which is related to a severe quality

control. Steam curing is an alternative treatment and is used to accelerate the initial

mechanical resistance of the concrete. This immediate benefit is accompanied by the

decrease on final resistance compared to nonnal curing in humidchamber. This

reduction is attributed to the development of a modified microstructure. To

investigate this phenomenon, based on knO\vledge of materiaIs science and

engineering,' an experimental study is developed which is applied in pre-cast wich

sma!! thichness. The main objective of this work is to analyze the microstructure

modifications and the hydrated compounds formed, after a period of steam curing,

taking in account the used materiaIs, also to establish a relations with the loss of final

strength. The influence of additions and duration of steam cyclcs are considered. The

analyses of microstructures are based on the following tests: mercury intrusion

porosimetry, scanning electron microscope, thermogravimetry and X-ray diffraction.

l3ased on the results it c~n be confirmed that steam curing favors a large formation of

ponlandite and also accelerates pozzolanic reaction. For the composition of Portland

cement, slag fumace bhist(30%) and active silica (1001ct),submitted for long period

of thermal cyc1es (12hours, Tmax-61°C), a great loss strength was observed. In this

case it is possible the formation of phases with poor mechanical performance.

Through micrographs, for this sample, it is observed the 'formation of secondary

ettringite \vith a large damage in the interface aggregate-paste. The conclusions

suggest that to minimize the interference in the process of curing and to guarantee a

minimum strength during the rapid separation ofthe concrete from the molds, with a

minar loss in a 10ng tenn, it is interesting to associate short steam cycles, high initial

resistance cement, adive silica and superplasticizer.

Key words: Steam curing, microstructure, Portland cement concrete, additions,

strength, secondary ettringite, high performance concrete.
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l. Introdução

A indústria de pré-moldados de concreto de cimento Portland defronta-se

com a necessidade de reduzir, ao máximo, o tempo de ocupação dos moldes. Em

creral os investimentos iniciais em moldes nessa indústria são altos, havendo a=> ,

necessidade de utilizá-Ios o mais intensivamente possível entre uma e outra

moldagem. O problema está na obtenção de condições mínimas para manipulações

em pequenas idades. A necessidade de racionalizar ao máximo o uso dos moldes

metálicos faz com que haja desforma em instantes inadequados que compromete o

produto e acelera o processo de degradação do concreto.

Isto contraria o conceito fundamental da pré-moldagem que está relacionado

a um rigoroso controle de qualidade do produto, que o tomaria mais durável,

comparado àquele moldado no local da obra. Com a pré-moldagem, considerando a

possibilidade de aplicação plena dos conhecimentos teóricos, desde que a moldagem

é realizada fora do local de utilização, não se pode admitir que o produto final tenha

qualidade igualou inferior àquele moldado na obra.

Nessas indústrias de concreto pré-moldado, a técnica de cura para acelerar o

desenvolvimento de resistência mecânica, como método padrão para grandes

produções, é através do uso de elevação de temperatura do concreto nas idades

tmctals.

A idéia da aplicação de processos de cura acelerada está em obter maiores

resístências mecânicas nas primeiras idades, permitindo basicamente:

I. liberação das formas e dispositivos de protensão (no caso de elementos

protendidos);

.., dispensa de tanques de imersão ou outros processos, geralmente utilizados em

cura normal e conseqüente redução de espaço destinado à cura, no canteiro de

obras ou nas indústrias de pré-fabricados;

3. menor necessidade de estoques;

4. facilidade em cumprir os prazos de entrega, uma vez que os atrasos podem ser

reduzidos.



A negligência geralmente observada no processo de cura sob condições

ambientes, que permite a rápida evaporação da pequena quantidade da água de

mistura utilizada na produção de pré-moldados de concreto, pode trazer maiores

prejuízos no desempenho dos elementos do que aqueles prejuízos à longa idade

devido à cura acelerada. No concreto de alto desempenho, que utiliza baixas relações

águalcimento (ale), o período de cura mais crítico para essa perda de água é entre 12

horas e 36 horas (AITCIN, 1997). Nos pré-moldados, que também utilizam baixas

relações alc, o período de cura critico deve ser o mesmo, o que coloca a cura térmica

a vapor sob pressão atmosférica, como uma alternativa válida para o controle e a

garantia de uma cura bem realizada neste período.

Vale lembrar que a preocupação com a cura, conforme a velocidade de

hidratação do cimento ou de sistemas compostos com cimentos e adições, deve ir até

entre 3 dias e 7 dias após a moldagem, pois após esse período a maior parte do.

cimento na superficie do concreto já hidratou, criando uma estrutura compacta de

produtos hidratados e, portanto, dificuldade para o movimento de água através da

. microestrutura.

Aproveitar a maior velocidade de hidratação do cimento e utilizar a cura

térmica vapor sob pressão atmosférica com ciclos curtos, permitindo acelerar o

ganho inicial de resistência mecâryica em curtos espaços de tempo (ex.: cerca de 2

horas e 30 minutos de ciclo térmico), é uma alternativa interessante considerando os

períodos críticos de c~ra e a importância em minimizar os gastos de energia com

cura térmica por elemento produzido. Os ciclos térmicos curtos com temperatura

máxima mais baixa também devem ser interessantes, pois devem minimizar as

interferências no processo de cura e conseqüentemente minimizar as alterações das

propriedades, a longo prazo, dos elementos produzidos.

Deve-se ter em mente que para enfrentar a maioria dos problemas da ..

indústria da construção civil é relevante buscar soluções de forma balanceada para os I.três tem10S da equação: a qualidade, o custo e o tempo. Estes de algum modo estão 1
relacionados ao valor agregado do produto fabricado e não se deve supervalorizar um

em detrimento dos outros dois. No caso dos pré-moldados de concreto, o aspecto de

durabilidade, tão relegado no passado, assume grande importância e algumas

soluções significam acrescentar novos itens (materiais) nas planilhas de custo dos _

produtos ou mesmo novas atividades (cura acelerada) no processo de fabricação que I
'i

li .
.',

;;.. ,
cr

'.

(.......
'.'

c,
f"

• .,!.

\G.'



1ndições

';gua de

.nalOres

~d idade

relações

p.ntre 12

baixas

,:~ermlca

':ole e a

,:,~"

~Çlde de
,~~.

':~eir até

:!'àrte do I'
~1cta de

" .
:;ivés da

t\\
~~'erar o
l,tC

.~~de 2
~~~,.,
;'~doos
;~,

'A.~:a com

~:'1ratura

Hzar as
-:-.,';-

,8,es das;:"

'as da
"

,_ara os â

:0 estão

l~ar um
.":.

--:;to de

..gumas

podem implicar em variação do tempo gasto por elemento fabricado. Desse modo,

deve-se questionar o custo efetivo para se buscar urna garantia de durabilidade nos

elementos produzidos. Será que há um custo ou é melhor dizer que há um

investimento? O elevado custo de um determinado item isolado pode até não

compensar o resultado final, porém deve-se levar em conta também o custo global

das soluções propostas, incluindo os parâmetros de qualidade e de tempo envolvidos.

Fazendo analogia ao que foi dito em relação ao concreto de alto desempenho

e considerando o periodo critico de cura do concreto poder-se-ia dizer que assim

corno numa obra a melhor forma de assegurar uma cura do concreto adequada e

eficaz é pagar empreiteiros para executá-Ia (AlTCIN, 1997), nas indústrias de pré

moldados, talvez, a melhor maneira fosse realizar a cura acelerada.

O processo de cura acelerada tem sido bastante investigado por vários autores

(CA!vlARINl & CINCOTTO, 1995~ CAMPBEL.& DET\VILER, 1993; KJELLSEN

et aI, 1990, PATEL et ai, 1995~ SCRIVENER, 1992~...) e é notório que, enquanto se

acelera o ganho de resistência do concreto nas idades iniciais, reduz-se a resistência

tina1. Esta perda potencial de resistência tem sido atribuída a muitos fatores.

Algumas dessas pesquisas têm demonstrado que tais curas levam ao

desenvolvimento de uma microestrutura modificada, como por exemplo: morfologia

alterada do C-S-H em volta dos grãos de cimento em processo de hidratação (a parte

interna do C-S-H mais densa do que parte externa do hidratado); estrutura do poro

mais graúda~ maior proporção de portlandita (Ca(OHh)~ microfissuras causadas por

tensões diferenciais dentro do material, provocadas por gradientes térmicos;

formação de produtos hidratados com menor desempenho mecânico 1.

A perda potencial de resistência mecânica nas idades avançadas também tem

sido atribuída ao fenômeno de formação da etringita secundária, principalmente

quando associada a composições que propiciam a reação álcali-agregado. As

propriedades dos agregados utilizados nos concretos parece influenciar esse

fenômeno (perda da resistência mecânica nas idades futuras - DE MELO &

L1BORIO, 1995).

A influência de aditivos (ex.: superplastificante) e adições (ex.: escória, sílica

ativa etc,) nas propriedades dos concretos, quando submetidos à cura térmica a vapor

~'ib dos
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sob pressão atmosférica (VP A), parecem indicar comportamentos diferentes para

aditivo (DE t\rELO, 1996; LIBORIO & DE MELO, 1995b) e para as adições,

dependendo de cada tipo e das situações de uso desses materiais (CAMARINl, 1995;

DETWILER et aI, 1991; DET\VILER et aI, 1994; PATEL et aI., 1995). i
Pesquisas têm mostrado que essas temperaturas elevadas de cura podem .. I

também reduzir a resistência dos concretos de cimento Portland à difusão dos íons .

cloreto (DET\VILER et aI, 1994; PATEL et aI., 1995;).

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) tem sido usada para se ter l!

acesso às modificações microestruturais de concretos submetidos a uma série de .

regimes de temperatura e umidade. De acordo com vários pesquisadores

(CAMARINl, 1995; DETWILER et aI, 1991; KJELLSEN et aI, 1990; PATEL et aI., '

1995; SCRlVENER, 1992), a temperatura e a umidade relativa durante a cura

influenciam o desenvolvimento da microestrutura das pastas de cimento Portland e, a

longo prazo, a durabilidade do concreto.

Em uma pesquisa ampla realizada (LIBORIO & DE NfELO, 1995b),

incluindo a pesquisa de Mestrado do autor (DE t\fELO, 1996), enfatizou-se o

processo de cura, como uma etapa importante na garantia de qualidade das estruturas

de concreto. Naquele estudo experimental, avaliou-se um processo de cura acelerada,

especi ficamente a cura térmica. (VP A), comparativamente à cura normal, na

produção de pré-moldados leves (espessura máxima de 40mm), fabricados com

argamassas e cQncretos estruturais. Foram avaliados aspectos quanto ao I
comportamento mecânico e à durabilidade de 8 dosagens, a partir de observações

macroscópicas. Com base nos resultados, concluiu-se que há possibilidade de

desmoldagens rápidas e de reaproveitamento dos moldes em até 4 vezes por dia,

considerando um fluxo contínuo de produção de 24 horas. Destacaram-se, ainda,

melhorias no desempenho das dosagens devido à presença do agregado graúdo ~~

(Dm:ix~9,5mm), compensando algumas perdas ocasionadas pelo processo de cura -1- .

acelerada Foi sugerido que essas perdas são influenciadas pelas propriedades dos .

agregados utilizados e que o efeito do superplastificante na evolução da resistência l'

mecânica nas idades mais avançadas é afetado, devido às elevadas temperaturas de
cura, nas idades iniciais.
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A partir dos vários pontos anteriormente levantados em termos do

comportamento (macro e/ou microestrutural) dos concretos estruturais frente a

temperaturas de cura elevadas, sobretudo associadas à cura térmica (VP A), optou-se

nesta pesquisa por investigar a microestrutura do concreto. Foram selecionadas

algumas das dosagens avaliadas no trabalho de Mestrado do autor (DE MELO,

1996), dentro da lógica do prosseguimento das pesquisas já desenvolvidas, sob o

tema cura térmica (VP A),

° objetivo principal deste estudo é relacionar resistência mecânica com

caracteristicas microestruturais. Para isso, utiliza-se além das dosagens com

comportamentos já conhecidos (DE r..IELO, 1996), alguma composição com material

cimentício suplementar (sílica ativa ou sílica amorfa), como foi sugerido por vários

autores (CP...r..-fPBELLet ai, 1993; DETWlLER et aI, 1991; DET\VILER et ai, 1994).

Para atender esse objetivo, utilizam-se ensaios que propiciam análises

qualitativas e quantitativas dos compostos formados ao longo do tempo (vide Quadro

1), em função dos ciclos térmicos e das dosagens propostas neste trabalho. Utilizam

se dois tipos de cimento Portland (CP V AR! Plus e CP V AR! RS), duas adições

(escória de alto fomo e sílica ativa) e um aditivo (superplastificante). Para facilitar

essas análises é importante realizar comparações entre amostras submetidas aos dois

tipos de cura (normal e térmica - VPA), considerando os regimes isotérmicos (ciclo

curto e ciclo longo) e várias idades de controle, de modo a evidenciar as

transformações ocorridas em cada situaçào.

,~s para

ldições,

.1, 1995~

, ,podem

'os íons

Ld se ter

série de','

':~'5adores

.:':...et aI.,

.: a cura

ámd e, a

::}995b ),

;iu-se o

...-i:ruturas

~:~lerada,
'T'1al, na
":S

:)s com

~ito ao

,-cvações

1?de de

:::-or dia,

ainda,

graúdo

de cura •

'~es dos

'stência

..Iras de

IIiI

2. Objetivos



QUADRO I -Relação entre os ensaios propostos e os respectivos graus de

contribuição e objetivos para as análises.

Ensaios Análise dos compostos

formados

Objetivos
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f.;
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interpretar a evolução da hiJratação

interpretar a evolução da hidratação,
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hidratadas ao longo do tempo

avaliar a porosidade e a distribuição dos

poros

confirmar as transformações por

observação de imagens e por histogramas
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3. Estudo teórico

':Iras e

dtação,

'5 fases

;) dos

por

"ramas

~'ca de

Àl/Ca,

Os objetivos deste trabalho baseiam-se no princípio de que as propriedades de

um dado material têm origem na sua estrutura interna, fato que tem contribuído para

o progresso no campo da Engenharia dos Materiais. Entende-se que o tipo, a

quantidade, o tamanho, a forma e a distribuição das fases presentes em ':lm dado

material sólido constituem a sua estrutura.

Com relação à estrutura do concreto, sabe-se que é heterogênea e altamente

complexa. Por exemplo, no exame de uma seção transversal do concreto percebe-se

facilmente duas regiões:

1. agregado: são as partículas de agregado de tamanho e forma variados;

2. pasta endurecida: é o meio ligante (cimento + água = pasta, que endurece com o

tempo).

Há uma terceira região, a zona de transição, que representa a interface entre

as partículas de agregado graúdo e a pasta de cimento Portland. A zona de transição é

uma camada delgada, tipicamente com 1O~lm a 50~lm de espessura, ao redor do

agregado graúdo ou da armadura (no caso do concreto armado). Ela é geralmente

mais fraca do que os outros dois componentes principais do concreto e, por isso,

exerce uma forte influência no seu comportamento mecânico (Figura OI).

Estrutura interna do concreto

parte mais fra ••':l. exer ••'e
innu'!n ••;a na r.:sist.:n ••;a

m.:ciniea do conCTc:tO

2 - Pasta endurecida

. (meio Jiganlc)

• ex~.:e innu.h1da na
pc:nn~":1biliJac.!.:,na
r.:sist~cia m(\::ink:l e
químk:l do .:oncr~'to

I 3 - Zona d~ lransição
camada ddgada ao r••oUor

! do agr~gndo

• r.:sp.:>ns:ivel p'
m:ls.<a uniGria,
mooulo de
dasti •..;Jade e
esubiliJade

dim.:nsional. por.:m
n:lo influi
dir...umente na
r~ist~d;] m~'C:ini-.":J:

I
f
j

II

FIGURA OI - Esquema da distribuição das regiões presentes no concreto
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A região do agregado é predominantemente responsável pela massa unitária,

pelo módulo de deformação e pela estabilidade dimensiona\ do concreto. Essas
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propriedades do concreto dependem, em grande parte, da massa específica e

resistência do agregado. A poros idade, a forma e a textura do agregado também I
afetam as propriedades do concreto. Esta região é, geralmente, mais resistente do que

as outras, logo, não tem influência direta sobre a resistência do concreto, exceto no ;
caso de alguns agregados altamente porosos, fracos, deletérios e com forma 1

inadequada.

O tamanho e a forma do agregado graúdo podem afetar a resistência do']

concreto de modo indireto. Por exemplo, quanto maior o tamanho do agregado no '

concreto e mais elevada a proporção de partículas chatas e alongadas, maior será a

tendência do filme de água se acumular próximo à superficie inferior do agregado, -

enfraquecendo assim a zona de transição (interface pasta-agregado). É o fenômeno

conhecido como exsudação interna. O agregado também poderá se romper por flexão
,

muito aquém da resistência da rocha, por defeitos de britagem (deficiência de -

equ ipamento).

Para o presente trabalho, o fenômeno da exsudação interna é minimizado,

tendo em vista que as dosagens estudadas utilizam, no máximo, agregado graúdo'

com Dm.i ..•$ 9,5mm (brita O) e com bom índice de forma.

Considerando a pasta de cimento Portland endurecida a regIãO maIs

importante que exerce forte influência nas propriedades (na permeabilidade, na

resistência mecânica e química do concreto), este trabalho a elege como foco da

investigação, buscando relacioná-Ia com possíveis aplicações práticas na produção

de elementos estruturais de concreto.

Levando em conta as implicações da variação da temperatura dé cura nessas

propriedades, é de suma relevância no estudo teórico discutir amplamente o processo

de hidratação do meio ligai1te (pasta de cimento Portland), com e sem o aumento _da

temperatura, de modo a balizar o estudo experimental na etapa seguinte.

No estudo teórico, parte-se de uma abordagem de caráter geral sobre os

mecanismos de hidratação dos aglomerantes hidráulicos como uma 13 aproximação

(primeira etapa) em relação ao tema do estudo experimental, proposto para este '

trabalho. Nesta etapa são destacados alguns dados da literatura considerados

importantes, sem entrar na especificidadedo efeito da elevação de temperatura nos

mecanismos de hidratação e nas propriedades da pasta endurecida. Tais questões

estão presentes na 23. aproximação em relação ao tema do estudo experimental

8 '
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proposto. A apresentação do trabalho segue uma linha de raciocínio que parte de

questões mais abrangentes (1J aproximação) até as mais específicas (23

aproximação), sendo a meta final o próprio estudo experimental que aborda um tipo

de cura acelerada (cura térmica VPA). Este esquema pode ser visto na Figura 02.
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atmosférica no desenvolvimento da microestrutura dos

concretos de cimento Portland"

FIGURA 02 - Esquema para aproximação entre estudos teórico e experimental
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4.1. Definições

Cimento Portland4.1.1.

De acordo com a ABNT EB 1-94 (NBR 5732), o cimento Portland comum é

um produto resultante da moagem do clínquer obtido pela calcinação e

c1inquerização da mistura de proporções adequadas de calcário e argila. Nessa

moagem, é adicionado um teor de gipsita, em geral, uma ou mais formas de sulfato

de cálcio, para controlar o tempo de pega do cimento. O c1ínquer é fonnado pela

mistura das seguintes fases:

• fase silicato: silicatos tricálcico (C3S) e silicatos dicálcico (Ç2S)~

• ,fase intersticial: fase aluminato (C3A) e fase ferrita (C.•AF).

A composição química dos compostos presentes nos cimentos Portland

industriais não é exatamente aquela expressa pelas fórmulas abreviadas C3S, (3C2S,

e3A e C.~AF, Durante o processo de fonnação do Clínquer, em altas temperaturas, os

elementos presentes no sistema e as impurezas (ex.: Mg, Na, K e S) possuem

capacidade de entrar em soluções sólidas com cada um dos principais compostos,

criando defeitos nas estruturas cristalinas. De certa fonna, as imperfeições estruturais

explicam a instabilidade dos compostos do cimento em meio aquoso.

No caso dos silicatos C3S e pC2S ambos contêm pequenas quantidades de

íons (Mg, AI, Fe, K, Na e S) e suas formas impuras são conhecidas como alita e

belita, respectivamente.

Analogamente aos silicatos cáIcicos, os aluminatos (C3A e CN) contêm, em

sua estrutura cristalina, quantidades significativas de impurezas como Mg, Na, K e

Apresentam-se inicialmente algumas definições básicas referente aos

principais materiais (cimento Portland, adições e aditivos), utilizados nesta.pesquisa.

O conhecimento de suas características é relevante, na compreensão dos fenômenos a

serem avai iados posteriormente, na etapa experimental.

4. l\lecanismo de hidratação dos aglomerantes hidráulicos
P aproximação
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Si. Estas estruturas são bastante complexas e caracterizadas por grandes vazIos.
ti

estruturais responsáveis pela elevada reatividade dos compostos aluminatos.

O exame de uma seção polida de uma amostra de clínquer por microscopia

ótica de luz refletida revela que o C3S aparece como cristais em placas hexagonais, o

C2S como grãos arredondados com bandas gemi nadas e o C3A assim como o C.•AF .

como fases intersticiais (MEHT A & MONTEIRO, 1994) .
!

A velocidade de reação de hidratação para cada composto do clínquer é

diferente e suas reatividades têm aproximadamente a seguinte ordem: C3A > C3S >

C.~AF> C2S. Vários fatores afetam essas reatividades, dentre eles: fabricação (tempo

e temperatura no forno), finura, composição da fase líquida, temperatura de cura,

presença de aditivos etc. Presume-se que cristais pequenos contenham mais defeitos

no seu retículo cristalino, tornando-os hidraulicamente mais reativos, ao passo que

cristais maiores, mais perfeitos e estáveis, tomam-se menos reativos. Observações

realizadas por pesquisadores (KlHARA et al., 1990) comprovam a influência da

dimensão dos cristais de C3S na resistência mecânica do cimento. O calor de

hidratação típico das fases (C3S=120caVg, ~C2S=60callg, C3A=320callg e

C.•AF=1 OOcal/g) também confirma a reatividade característica de cada uma delas.

TABELA O1- Relação, entre dimensão das partículas de cimento Portland e tempo de

hidratação, sob condições normais de cura (TA YLOR, 1992)

Dimensão .da partícula Tempo de hidratação

Ülm) (dias)

0,43 a 0,47 . 1

1,7 a 2,6 7

3.5 a 5,4

A concentração e reatividade dos compostos do cimento, bem como a ~

temperatura, controlam a velocidade da reação de hidratação. Como visto, a

reatividade está relacionada à finura do cimento que também influencia na .

velocidade da reação.' Geralmente, quanto mais fino o cimento, mais rápida será a I
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magnésio c aluminio.

reação. O tamanho do grão e sua distribuição granulométrica têm importância no

controle de qualidade dos cimentos, desde que exista uma relação entre dimensào da

particula e tempo de hidratação (grau de hidratação), conforme pode ser visto na

Tabela 01.

De acordo com a ABNT (NBR-ll.l72/89), a escória é definida como um

material vitreo que possui propriedades hidráulicas latentes, ou seja, quando

tinamente moída e misturada com água é capaz de reagir e endurecer, sendo que essa

rc?ação ocorre após algum tempo. Trata-se de adição mineral com propriedades

~imentantes e consiste essencialmente de particulas finas de silicato vítreo,

moditicado consideravelmente pela presença de grandes quantidades de íons cálcio,

Adições4.1.2.

A r~ação de hidratação da escória tem continuidade quando são utilizados

ativadores, entre os quais estão o c1inquer Portland e a elevação da temperatura de

~lIra Isto tem importância no presente trabalho, visto que a diferenç,a básica entre os

~imentos utilizados no estudo experimental é a presença da escória em um deles (CP

\" ARl RS), e porque o objetivo geral do trabalho é observar a influência da cura

t~rmica (VP A) nas caracteristicas microestruturais das pastas, em várias idades,

produzidas com os cimentos.

Uma vez que o CP V AR! RS é composto com adição de escória de alto-fomo

(300 o), é importante o conhecimento das caracteristicas dessa adição e o

c?ntendimento do mecanismo de sua hidratação, quando ativado pelos compostos

presentes no cimento Portland e pela elevação da temperatura associada à cura

támica.
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A escória granulada de alto-fomo, utilizada neste trabalho, deriva da

fabricação do ferro-gusa nas indústrias siderúrgicas. Trata-se de um produto

resultante da combinação da ganga do minério de ferro, da cinza do coque, do

calcário e do dolo mito, empregados como fundentes, que alimentam o alto-forno A

elevadas temperaturas (15500C) há a separação entre o ferro e os óxidos fundidos, os

quais não se misturam ao metal. Esses dois liquidas imiscíveis acumulam-se no

fundo do alto-forno, sendo a camada superior constituída de escória menos densa que

o metal. Os dois Iiquidos são periodicamente separados: o ferro para posterior refino
;:i•I' ,- tL



e a escória líquida para ser granulada, através de resfriamento brusco por jatos de

água. Esse resfriamento brusco produz um material vítreo com as propriedades

hidráulicas desejadas. Elevados teores da fase vítrea são muito importantes para a •

reatividade hidráulica da escória. A composiçào química das escórias, utilizadas I
como adição ao cimento Portland, é determinada pela composição dos minérios, dos i
fundentes e das impurezas presentes na carga do alto-forno, e deve ser também ;

adequada para proporcionar uma atividade hidráulica compatível.

A sílica ativa (conhecida como fumos de sílica condensada ou sílica

volatilizada ou sílica amorfa ou microssílica), utilizada neste trabalho, é um

subproduto das indústrias de silício metálico e ligas ferro-silício. A redução de

quartzo a silício em temperaturas de até 2000°C produz vapor de SiO que oxida e

condensa, em zonas de baixa temperatura, em forma de partículas esféricas

minúsculas, constituindo-se de sílica não cristalina. O material dos gases de exaustão

removido por filtragem em filtros manga possui um diâmetro médio da ordem de

O, 1~lm e área específica de cerca de 20.000 m2/kg (medida por adsorção de

nitrogênio). Esta é a razão pela qual o material, por um lado, é altamente pozolânico,

por outro, cria problemas de manuseio e aumenta bastante o consumo de água do

concreto, a menos que se acrescente ad:tivo redutor de água (ex.: superplastificante).

O teor de sílica nào-cristalina no material (subproduto)é função do teor de

sílica contido nas ligas e/ou dos metais produzidos nas indústrias. Por exemplo, os

subprodutos das indústrias do metal silício e da liga ferro-silício que produzem ligas

com 75% ou mais de silício contêm 85% a 90% de sílica não-cristalina, enquanto o

subproduto de líga ferro-si Iício com 50% de sílíca contém um teor de sílica menor e

é menos pozolânica.

Apresenta-se no Quadro II a classificação e o resumo das características

fisicas e químicas, típicas das duas adições avaliadas neste trabalho.
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QUADRO 11- Classiticação, composição e características das partículas

de subprodutos silicosos (CAi\tARINI, 1995)
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Classi ficação

Sílica Ativa

(altamente pozolànica)

Escória de alto-fomo com
rt:sfriamento brusco

(cimentante)

Composição Quimica e

Mineralógica

Essencialmente sílica na

forma não-cristalina

A maioría dos silicatos

vítreos contendo cálcio,

magnésio e alumínio.

Podem existir pequenas
quantidades de compostos
cristalinos do grupo das
melilitas e mervinita

Características das

Particulas

Pó extremamente fino

apresentando

particulas sólidas e
esféricas, em sua
maIOria com

diâmetros de O, 1~lm

(cerca de 20.000
2'k d .m I -g e area

especitica medida por
adsorção de

nitrogenio)
l\laterial granular com
5% a 15% de
umidade. Antes de ser
usada é seca e moída

(Blaine de 400m2fkg a

500m2/kg). -As
partículas tem textura
rugosa.""
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Apl t:senta-se uma breve descrição dos aditi\'os, havendo um direcionamento

I.:nm rt:spt:ito às características do aditivo superplastifícante (SP). já que este é o tipo

ulillndo n~sta pesquisa.

Aditivos (?\I3R 11768 - E8-1763/92) são produtos empregados para

ml)Jili~aras propriedades dos concretos ou argamassas, proporcionando a estes uma

~laboraçào mais adequada ao trabalho e ao seu manuseio.

Distinguem-se pela ação principal três grupos de aditívos: ação fisica, ação

química e ação físico-química. As substâncias ativas das formulações dos aditivos

podem ser orgânicas ou inorgânicas, distribuídas num veículo liquido, pastoso ou

sólido. Elas pertencem aos seguintes grupos: sais minerais, sais ácidos orgânicos,

r~sinas, tensoativos, dispersores, umectantes, emulsionantes orgânicos, naturais ou

Sintéticos

I:'



QUADRO lU - Efeito predominante do aditivo em função da orientação da molécula

Os mecanismos de ação dos aditivos na hidratação do cimento Portland, em

geral, podem ser segundo três modos distintos (~lEHT A & ~10NTEIRO, 1994): 1 

os que alteram a tensão superficial da água, 2 - os que adsorvem à superficie das

partículas de cimento e 3 - os que dissociam em seus íons constituintes que afetam a

reação química entre os compostos do cimento e da água.

Os produtos tensoativos baseiam-se nos dois primeiros mecanismos de ação e

englobam aditivos geralmente empregados para incorporação de ar ou para redução

de água em misturas de concreto. As substâncias tensoativas consistem

essencialmente de moléculas orgânicas de cadeia longa, com uma extremidade

hidrófila, que atrai a água, e uma hidrófoba, que repele a água (i\1EHT A &

MONTEIRO, 1994). A extremidade hidrófila contém um ou mais grupos polares,

tais como -C00-, -50J- ou -r-..llJ-. Em tecnologia de concreto, a maior parte dos

aditivos aniônicos empregados contem tanto uma cadeia não polar (atua como

incorporador de ar) quanto uma cadeia com alguns grupos poJares (atua como

redutor de água). Nesse entendimento, tem-se que considerar a orientação dessa

molécula em relação às duas interfaces ar-água e cimento-água. Dependendo dessa

orientação, determina-se se o efeito é incorporar ar ou fluiditicar o sistema cimento

água. As diferenças entre os mecanismos podem ficar claras, conforme se

apresentam a seguir (MEHT A & MO~lEIRO, 1994).
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em relação às interfaces ar-água e cimento-água

Efeito predominante no sistema pasta de cimento Portland
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Quando uma pequena quantidade água é adicionada ao cimento, sem a

presença de tensoativos, não se obtém um sistema bem disperso, primeiro porque a

água possui tensão superficial elevada (estrutura molecular com ligação tipo ponte

hidrogenio), segundo porque as partículas de cimento tendem a se aglomerar ou

tl)rmar flocos (existem forças de atração entre· arestas, cantos e superficies,

carregados positiva e negativamente, quando os compostos minerais cristalinos são

tinamcnte moídos). Por outro lado, quando um tensoativo com cadeia hidrófila é

:ldicionado ao sistema água-cimento, a cadeia polar é adsorvida ao longo da partícula

d~ cimento, que orienta uma extremidade polar em direção à água, diminuindo a

tensão superficial da água e tomando a partícula de cimento hidrófila. Camadas de

l1lol~culas de água dipolares circundam as partículas hi~rófilas de cimento e como

resultado evitam a sua floculação, obtendo um sistema com boa dispersão (MEHT A

&. \IO:--lTElRO, 1994).

Os tensoativos empregados como plastificantes são geralmente saiS,

I1ll)dilicações e derivados de ácidos lignossulfônicos, ácidos carboxílicos

hidft)'\ilados e polissacarídeos, ou qualquer combinação desses tres, com ou sem

l\lItrl1Sconstituintes secundários. Os adi!ivos superplastificantes consistem de sais

~t1ltl)(lJdos de melamina ou condensados de naftaleno-formaldeído.

O mecanismo de ação do aditivo modificador de pega está baseado na

~11."Slh.:i~h;~illdos seus íons constituintes, As substâncias presentes nestes aditivos

;dlcram a velocidade de dissociação dos constituintes anidros do cimento.

DI.·pcndendo do tipo e concentração dos íons fornecidos ao sistema pelo aditivo, os

I.'fl.'itospodem ser complementares e opostos. A Figura 03 a seguir demonstra um

c\.cmplo típico desses fenômenos (MEHT A & ~10I':TEIRO, 1994).
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FIGURA 03 - Mecanismos de ação do aditivo modificador de pega

No caso da gipsita não há inversão do efeito global de retardador para

acelerador, quando se tem o aumento progressivo da concentração (0,5% até 4%): A

justificativa é que a gipsita tem baixa solubilidade em água .

O tensoativo (lignosulfonado) também pode agir como retardador, pois sua

presença no sistema cimento-água pode atrasar a ligação entre os produtos

hidratados. Outros aditivos também podem agir como retardadores por reduzirem a

solubilidade dos constituintes do cimento, através da formação de produtos

insolúveis e impermeáveis ao redor das partículas de cimento (Ex.: sais de cálcio são

altamente insolúveis).

Conhecidos os fenômenos, podem ser citadas algumas finalidades

importantes, para as quais os aditivos são empregados nos concretos e argamassas:

I. aumentar a trabalhabilidade, sem aumento do consumo de á~lUa;
') reJuzir o consumo de água, obtendo a mesma trabalhabilidade e maiores

resistências mecànicas;
3. reduzir o consumo de água e do cimento, na mesma proporção, mantendo

a mesma trabalhabilidade e as mesmas resistências;
4. aumentar as resistências iniciais;
5. retardar ou acelerar o tempo de pega;
6. reduzir a segregação (importante para o lançamento do concreto a grandes

alturas).
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Algumas propriedades dos concretos e argamassas no estado endurecido
..•.

podem ser alteradas devido à presença desses aditivos:

1. aumentar a durabilidade frente à ação fisico-química;
2. controlar a expansão causada pela reação álcali/agregado;
3. reduzir a penneabilidade;
4. anular a retração ou leve expansão;
5. rc:duzir a taxa de evolução do calor de hidratação (nas idades iniciais);
6. aumentar a resistência (compressão, tração ou flexão);
7. aumentar a aderência do concreto ao aço (no caso de concreto annado);

8. aumentar a aderência entre o concretc! velho e o concreto novo;
9. melhorar o acabamento;
1O.melhorar a resistência ao impacto e à abrasão;
ll.inibir a corrosão do aço no interior do concreto.

Freqüentemente pode ocorrer algumas incompatibilidades entre o aditivo e o

cimento utilizado, gerando ações danosas aos concretos, como por exemplo

'1 para

1%). A Isua !

,l. ..•utos !
:"J~m a t0~utos IJ

" são I. l
iuades I fsas:

f

Iléllores :.. ..:ndo

I •.•.ndes

IS

(SC.-\~TO~, 1994):

1. rápida perda do efeito plastificante (conseqüência: baixa coesão,
porosidade e concretos pouco trabalháveis);

.., aumento acidental drástico da quantidade de ar incorporado ao concreto
(conseqüência: redução da resistência mecânica);

3. aumento da exsudação (conseqüência: concreto mais poroso e permeável);
4. ação como retardador pode não ocorrer (conseqüência: sérios problemas

de moldagem, adensamento e acabamento);
5. rdardamento excessivo do inicio de pega (até uma semana::), introduzindo

I':\tologias ainda no estado plástico (fissuras - deformações dos moldes,
perda de água - evaporação - pela impossibilidade de cura adequada).

Essas incompatibilidades, em geral, também podem estar relacionadas com

I'rn~l~mas de dosagem entre os outros materiais que compõem o concreto (areia,

I'l...'dra.adições ... ). Nota-se que as conseqüências estão diretamente relacionadas com

aUll1l...'ntode porosidade e/ou permeabilidade do produto final.

A compatibilidade entre os materiais (cimento, areia, pedra, adições, aditivos

e água). o estudo de dosagem, o planejamento de moldagem e o processo de cura dos

concretos de cimento Portland constituem a pala\Ta de ordem, para obtenção de

produtos mais duráveis em mercados cada vez mais competitivos.

1'1



Os aditivos são classificados pela sua função principal e aqueles produtos que

são adicionados ao cimento em doses de até 5% podem ser considerados aditivos. De

acordo com a norma 1\13R 11768 (E8-1763/92), apresenta-se a seguinte

classificação:

• Tipo P: plastificantes;

• Tipo R: retardador;
• Tipo A: acelerador;
• Tipo PR: plastificante retardador;

• Tipo PA: plastificante acelerador;
• Tipo lAR: incorporador de ar;
• Tipo SP: superplastificantes (corresponde ao Tipo F - ASTIVIC 494-79)~
• Tipo SPR: superplastificantes retardador;
• Tipo SPA:.superplastificante acelerador.

O aditivo utilizado nesta pesquisa é classificado, dentre os aditivos químicos

redutores de água, como de alta eficiência, também denominados de

superplastificantes (SP corresponde ao Tipo F - ASTM C 494-79). O aditivo

superplastificante é conhecido como de alta eficiência, pois quando comparado a

aditivo redutor de água (plastificante), possui maior capacidade de reduzir o t,eor de

água em um dado traço de concreto.

Dentre os princípios ativos como matérias-primas, utilizados nos

superplastificantes comerciais, podem ser citados os seguintes (BUCHER, 1988):

1. lignosulfonados beneficiados mediante fermentação em dois estágios, com

o intuito de eliminar todos os açúcares e outros carboidratos, e eventual

fracionamento para aumentar a massa molecular média. Os

lignosulfonados beneficiados geralmente incorporam ar e retardam com

di\'ersas intensidades a pega do cimento;

2. condensado sulfonado naftaleno formaldeido (SNF) é uma substância

sintética obtida da polimerização do ácido sulfonado naftaleno com

formaldeido. O grau da polimerização "n", ou número de elementos iguais

que formam uma molécula, determina a viscosidade da substância e a

maneira como ela é adsorvida na superficie das partículas de cimento,

Estima-se que, para obter os melhores efeitos redutores de água, "n" deve

variar entre 6 elO. Esta r~sina não incorpora ar nem altera

sig.nificati\amente o tempo de pe~a do cimento~ e
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3. condensado sulfonado melamina formaldeído (St\lF) é a substância obtida

por síntese a partir do sulfonado melamina e é polimerizada com

formaldeido que apresenta, com relação ao cimento, características

semelhantes aos da substância descrita anteriormente. A SMF pode

apresentar uma ligeira tendência a retardar a pega do cimento e,

eventualmente, incorporar pequena quantidade de ar.

Como visto, com o uso de aditivo SP há também efeitos colaterais

indesejáveis que podem ser os mais diversos, dependendo de cada circunstância, o

que significa dizer que o seu desempenho apresenta uma certa semelhança com os

medicamentos. A aplicação de SP requer um conhecimento técnico mais

aprofundado sobre as suas capacidades e limitações, especialmente quando se trata

da utilização em concretos de alto desempenho (BUCHER, 1988).

Os dados de análises químicas importantes para o uso apropriado de SP são

percentagem em massa de material ativo (ou sólido) para uma solução, tipo de sal,

valor do pH, teor de su\tàto, de cloro e de formaldeido, viscosidade. Embora esses

dados sejam essenciais e constituam o primeiro passo dos conhecimentos necessários

para possibilitar a utilização apropriada dos superplastificantes, eles não fornecem

nenhum indicio do desempenho do produto.

Vale lembrar que os superplastificantes são conhecidos industrialmente sob

ampla gama de. denominações e esse fato não significa que todos eles são

equivalentes, nem do ponto de vista dos parâmetros químicos, nem tão pouco no que

se refere às propriedades funcionais.

A partir do entendimento das reações de hidratação do cimento Portland, é

interessante discutir os mecanismos de ação dos superplastificantes neste processo,

no primeiro momento, 'procurando evidenciar a sua influência sob condições normais

de hidrataçào em temperatura ambiente (cura normal 23°C e UR de 95%). Em

seguida, levando em conta um dos objetivos deste trabalho (inesperado

comportamento mecânico de algumas "argamassas estruturais" - DE MELO, 1996).

é importante discutir também as conseqüências da hidratação do cimento Portland

com SP, nas idades iniciais e futuras, quando submetidas às condições de cura

acelerada, ou melhor,de elevação de temperatura até 61°C nas idades iniciais (cura

térmica VPA).



4.2. Hidratação das fases do cimento Portland

t

Iii•
A hidratação traduz o efeito de reações químicas muito complexas, quando

um cimento anidro é colocado em contato com a água. Não ocorre simplesmente a

transfoffi1ação dos compostos anidros em seus respectivos compostos ~idratados,

pois suas fases (ex.: C3S, C2S, C3A e C.J.~) estão intimamenk misturadas.

Para o entendimento global dahidratação do cimento Portland, é interessante

partir do estudo das reações de hidratação dos compostos, isoladamente, ou seja,

como se a hidratação de cada fase ocorresse independentemente das outras, o que

não é verdade, pois elas interagem durante o processo .

As fases silicato (C)S e PC2S) constituem cerca de 70% a 90% do cimento

Portland e quando em contato com água produzem os mesmos compostos hidratados,

o C-S-H (silicato de cálcio hidratado) e o Ca(OHh (portlandita).

Os cálculos estequiométricos mostram que a hidratação do C3S produziria

61% de C-S-H e 39% de Ca(OH):, enquanto a hidratação do PC:S produziria 82% de

C-S-H e 18% de Ca(OH):. Já que a propriedade adesiva da pasta de cimento é

principalmente devida à formação de C-S-H, espera-se que a resistência mecânica

final de um cimento Portland com alto teor de C)S seja menor do que a de um

cimento com alto teor de PC:S. Sabe-se que a durabilidade de uma pasta de cimento

sob ação de soluções sulfatadas é reduzida devido à presença de Ca(OH)2. Portanto,

pode-se esperar que um cimento que contém úm maior teor de pC2S seja mais

durável, em ambientes sulfatados, do que outros com uma maior proporção de C3S

(\íEHTA & MONTEIRO, 1994).

Uma das maneiras para monitorar a evolução da hidratação das fases do

cimento Portland é através do registro da taxa de desenvolvimento de calor, tendo em

vista que a reação é exotérmica e que o fluxo de calor é proporcional à velocidade de

reação (JA \VED et aI., 1983).

Pela observação da curva calorimétrica referente à hidratação do C3S vê-se

que existem vários estágios. A hidrólise inicial (15 segundos) favorece a liberação

dos íons. Como a reação é rápida e quimicamente controlada, ocorre uma grande

liberação de calor, mas.logo em seguida vai diminuindo (pré-indução). Ao redor do
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grão de C3S, forma-se uma camada de produto hidratado quase impermeável que

impede, parcialmente, o prosseguimento da dissolução, enquanto a velocidade da

reação diminui sensivelmente (GART1\TER& GAlDIS, 1989~JAWED et aI., 1983).

Após esse período de pré-indução, a nucleação é lenta, a velocidade da reação

global perma.nece reduzida e há uma menor liberação de calor com uma

característica de relativa inatividade que tem duração de cerca de 2 horas após a

mistura com água (período de indução). Como essa camada hidratada não é

completamente impermeável, o C)S subjacente continua dissolvendo-se com maior

facilidade, quando há defeitos próximos à sua superficie (JA\VED et aI., 1983;

SCRlVENER & \VIEKER, 1992).

Ao final do período de indução, inicia-se a cristalização do CH e forma-se um

novo tipo de C-S-H, marcando um novo aumento na velocidade de hidratação, com

maior desenvolvimento de calor que caracteriza o início de pega ou o início do

período de aceleração (GART'1\'ER & GAIDIS, 1989). Esse período de aceleração,

em geral com duração entre 4 e 8 horas, apresenta um aumento significativo na

quantidade produzida de material hidratado, através do crescimento inicial dos

mesmos. As reações são rápidas, com o aumento de calor liberado, que atinge o seu

valor máximo no final desse período. Isto está relacionado à velocidade de

crescimento dos cristais de CH e à dissolução do C)S. O final desse estágio é o fim

de pega (CAMARINI, 1995; JA\VED et aI., 1983).

Em seguida, a velocidade de reação diminui bastante (período de

desaceleração com duração de 12 a 24 horas), marcada pela queda na taxa de

desenvolvimento de calor, apesar do crescimento contínuo dos compostos hidratados

e do desenvolvimento da microestrutura. A continuidade da hidratação deixa de ser

pelo mecanismo de dissolução-precipitação, passando a um novo processo que é o de

difusão iônica (CA.\lARINI, 1995; JAWED et aI., 1983). A reação prossegue

lentamente e em velocidade cada vez menor pelo processo de difusão iônica, com a

taxa de desenvolvimento de calor muito baixa. Ocorre a densificação gradual da

microestrutüra (CA.\tARI1\1J, 1995; JAWED et aI., 1983) .

Na hidratação do pC2S observa-se a formação dos mesmos produtos que se

obtêm na hidratação do C)S, no entanto, as reações e a evolução da microestrutura

prosseguem numa velocidade cerca de 20 vezes menor (JAWED et aI., 1983). A

liberação de calor por ser muito baixa dificulta o estudo por calorimetria. Apesar

., ;.
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disso, há muita semelhança do primeiro pico de taxa de liberação de calor em I
comparação àquela do CJS. Nos primeiros 15 segundos, observa-se a fom1ação de ~i

uma camada rica em sílica e a precipitação muito lenta de C-S-H. Por outro lado, não \I
há supersaturação de CH e o segundo pico é muito baixo, portanto, dificil de ser i
identificado.

Entre os compostos que constituem a fase intersticial, o CJA é mais reativo

com a água, e, portanto, tem grande influência nas reações de hidratação. Devido à

elevada reatividade do CJA, o seu comportamento, durante a hidratação no cimento

Portland, deve ser discutido em presença de sulfato de cálcio, que está presente no

cimento quando, a partir da moagem do c1ínquer, é adicionado um teor de gipsita

para controlar o tempo de pega.

Inicialmente, ao redor das partículas de CJA, forma-se uma camada de

etringita (AFt = ClA . (C Sh . H3:), e, durante a sua formação, a velocidade da

reação dimínui gradualmente. Acredita-se que se forma uma camada semipermeável

de AFt na superficie do C]A em hidratação, o que impede a difusão dos íons SO./"

OH- e Ca2-, diminuindo a reação e resultando num período de indução, como no caso

da hidratação dos silicatos (C~\lARINI, 1995~JAWED et aI., 1983).

Quando a fase líquida do sistema hidratado torna-se deficiente de íons soi- e

íons Ca2-, resultado do consumo total da gipsita, a camada de AFt rompe-se e o C3A

ainda disponível reage com AFt, transformando-se em monossulfoaluminato de

cálcio hidratado (AFm = C3A . (C S). HJz). Este momento coincide com o segundo

pico de liberação de calor. Por fim,Q e]A remanescente reage com a água e formam

se novos compostos hidratados (aluminatos de cálcio hidratados C-A-H=C2AHs,

C.•AH13 ... - JA\\'ED et aL, 1983).

A hidratação da fase ferrita (C.•AF) ocorre paralelamente á do C]A, com

formação de produtos análogos (AFt e AFm). A reação é mais lenta comparada ao

C]A e desenvolve menos calor. Em presença de gipsita conjuntamente com o óxido

de cálcio, como ocorre no cimento Portland, a reação de hidratação torna-se ainda

mais lenta.
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4.3. Hidratação do cimento Portland
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Sólidos

A estrutura endurecida formada na pasta de cimento Portland compõe-se

basicamente de sólidos, vazios e água, conforme é descrito a seguir.

Na microestrutura da pasta de cimento Portland, identificam-se várias fases

que não estão uniformemente distribuídas em tamanho e morfologia. As

características das quatro fases sólidas principais, geralmente presentes na pasta de

cimento Portland, são as seguintes apresentadas na Figura 04.

Estrutura na pasta endurecida4.3.1.

Para efeito deste trabalho é importante discutir, primeiramente, os princípios

básicos que regem as reações de hidratação do cimento Portland em condições

normais de cura (cura úmida) para, posteriormente, compreender o comportamento e

as alterações da microestrutura das pastas de cimento Portland, sob cura acelerada

(cura témÚca VP A).

O cimento Portland só adquire propriedade aglomerante quando é misturado

à água, visto que somente a partir da reação de hidratação são gerados produtos que

possuem características de pega e endurecimento. Por isso, é importante o

conhecimento das substâncias formadas, bem como da estrutura resultante neste

processo ao longo do tempo.
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FIGURA 04 - Características das quatro fases sólidas principais, geralmente

presentes na pasta de cimento Portland

A fase silicato de cálcio hidratado (C-S-H) constitui de 50% a 6~1Ó do

vollfme de sólidos de uma pasta de cimento Portland, completamente hidratado. Sua

morfologia ,,"aria de fibras pouco crístalinas aum reticulado cristalino. A resistência

mecânica do material é principalmente atribuída a forças de Van der Waals, devido à

estrutura em camadas com uma área específica elevada, com o tamanho dos poros do

gel (distância sólido-sólido) ao redor de 18..\ (l\IEHTA & r..l0:\'TEIRO, 199·t

KEVILLE, 1982; SCR1\ t:l\t:R, 1988; TA YLOR, 1992).

A fase C-S-H não é um composto bem definido, pois tanto sua composição

quanto sua morfologia são variáveis. A morfologia pode variar entre 4 tipos mais

comuns (DIA~IO~n, 1986):
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../ C-S-H tipo L é encontrado principalmente nas primeiras idades, É formado

por partículas que se lançam para fora do grãos de cimento;

../ C-S-H tipo 11: ocorre em conjunto com o C-S-H tipo I. Sua estrutura e

conhecida como reticular ou favo de mel;

../ C-S-H tipo III: é uma massa compacta e homogênea bem comum nas pastas de

cimento endurecidas e parece constituir uma boa parcela dos

produtos hidratados totais. É um material com morfologia

dificil de ser definida;

./ C-S-H tipo IV: é o material característico da camada interna de C-S-H

(produtos "inner"). Sua estrutura também é dificil de ser

descrita.

Os Cristais de hidróxido de cálcio ou portlandita (CH) constituem 20% a 25~ó

do volume de sólidos na pasta hidratada. Há tendência em formar cristais grandes

( I~lm). sob a forma de prismas hexagonais distintos (formas não definidas até pilhas

d~ placas geometricamente bem definidas). A presença de uma quantidade

considerável de Ca(OHh. que tem maior solubilidade do que C-S-H, no cimento

Portland hidratado tem efeito desfavorável sobre a resistência química a soluções

ácidas. A morfologia é afetada pelo espaço disponível, temperatura de hidratação e

pLlr impureLas presentes. O cristal de CH é o único composto da pasta que ocorre

numa forma relativamente pura, com pequena quantidade de íons incorporados à sua

~strutura. f\:as primeiras idades o CH são facilmente encontradas em grandes vazios

pr~sentes na pasta de ciment03. É menor o potencial de contribuição para a

r\?sistência mecânica, devido às forças de Van der Waals, conseqüência de uma área

específica muito menor (~1EHTA & MO:\TEIRO, 1994; l\"EVILLE, 1982;

SCRIVEN"ER., 1988; TAYLOR., 1992) .

Os sulfoaluminatos de cálcio hidratados ocupam de 15% a 20% do volume de

sólidos na pasta endurecida, tendo um papel menor na relação estrutura-propriedade.

r\as primeiras idades é favorecida a formação da etringita (cristais prismáticos

aciculares) que se transforma em monossulfato hidratado (cristaliza em placas

1"7_I



hexagonais), sendo sua presença desfavorável á resistência quimica a soluçães I
sulfatadas (~lEHT A & MONTEIRO, 1994). As fases AFt, AFm e C-A-H i
apresentam uma composição química muito variável e contêm uma quantidade I
substancial de outros íons incorporados. Tipicamente, os cristais da fase AFt são I
prismáticos aciculares e os cristais da fase AFm têm forma de placas hexagonais não i
empilhadas, mas agrupadas por ligações face-aresta4. ';

Dependendo da distribuição do tamanho das partículas de cimento anidro e

do grau de hidratação, alguns grãos de c1ínquer não hidratado podem ser encontrados

na mícroestrutura de pastas de cimento hidratado, mesmo após longo período de

hidratação.

Vazios

As partículas anidras de cimento têm tendência de se atrairem e formarem

flocos, os quais aprisionam grande quantidade da água de mistura. Obviamente, as

variações locais na relação água-cimento são as principais fontes de evolução da

estrutura porosa e heterogênea (7\lEHT A & MONTEIRO, 199-\.). Portanto, a pasta de

cimento Portland contém diferentes tipos de vazios, que têm grande influência na

permeabilidade, resistência mecânica etc., conforme pode ser visto o significado a

seguir (vide Figura 05) .
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FIGURA 05 - Quantidades e significado dos tipos de vazios presentes na pasta de

cimento Portland

A largura do espaço interlamelar no C~S-H é estimada em 18..\ e é

r~sponsá\'el por 28% da porosidade capilar no C-S-H sólido. Este tamanho de vazio é

l11uitopequeno para ter um efeito desfavorável sobre a resistência e a permeabilidade

da pasta. A água, nestes pequenos vazios, é retida por pontes de hidrogênio e a sua

r~l11oçào,sob determinadas condições, pode contribuir para a retração por secagem e

para a fluência (i\-lEHTA & MO~'TELRO, 1994; NEVILLE, 1982; SCRIVE~r:R,

1988; TA YLOR, 1992).

Os vazios capilares representam o espaço não preenchido pelos

componentes sólidos da pasta. O volume total de uma mistura cimento-água

permanece inalterado, durante o processo de hidratação, mas a densidade média dos

produtos de hidratação é consideravelmente menor do que a densidade do cimento

Portland anidro. A hidratação do cimento deve ser considerada como um processo



durante o qual o espaço inicialmente ocupado pelo cimento· e pela água é

gradativamente substituído pelo espaço preenchido pelos produtos de hidratação

(lvfEHTA & r-.,rONTEIRO, 1994; ~tVILLE, 1982; SCRIVENER, 1988; TAYLOR,.

1992)

"

influenciam principalmente a resistência mecânica e a permeabilidade, enquanto os

poros pequenos, aqueles vazios menores do que 50nm, referidos como microporos,

o espaço não ocupado pelo cimento ou .pelos produtos de hidratação

constitui-se de vazios capilares. O volume e o tamanho dos capiiares são"

detenninados pela distância inicial entre as particulas de cimento anidro na pasta de I
cimento recém misturada (em função da relação água/cimento) e o grau de I
hidratação da pasta. Não é a porosidade total, mas a distribuição do tamanho dos Iporos que controla efetivamente a resistência, a penneabilidade e as variações de .

~

volume de uma pasta de cimento endurecida. 1

Os poros grandes, vazios capilares maiores do que 50nm de uma pasta, I~
referidos na literatura (MEHT A & MONTEIRO, 1994) como macroporos, iI

!.

\-.

Água

não tratada é capaz de reter uma grande quantidade de água. Assim, do mesmo modo

CJueexistem as fases sÓlidas e os vazios na pasta endurecida de cimento Portland, a

que os vazios capilares (IOnm a 50nm pl capilares pequenos - 3~m a 5~m p/

capilares grandes) e apresentam capacidade de afetar negativamente a resistência e a

impermeabilidade da pasta.

ar aprisionado pode ser ampliada pelo mal planejamento da concretagem. Talnto os j
}

vazios de ar aprisionado como os do ar incorporado na pasta são muito maiores do fi.!i
~.

1I
ti
5

Dependendo da umidade ambiente e da sua poros idade, a pasta de cimento J,,
t;

influenciam mais a retração por secagem e a fluência.

Enquanto os vazios capilares têm forma irregular, os vazios com bolhas de ar :

são geralmente esféricos. Durante a operação de mistura, o ar pode ser aprisionado

na pasta fresca de cimento. Os aditivos também podem ser misturados

propositadamente ao concreto, com a finalidade de incorporar poros na pasta de

cimento. Os vazios do ar aprisionado podem chegar a 3mm, já os vazios de ar l~
incorporado variam comumente de 50~m a 200~m (~fEHT A & lvtONTEIRO, 1994; !
NEVILLE, 1982; SCRlVENER, 1988; TAYLOR, 1992). A quantidade de vazios de !



gua é
í

ataçào'

água pode estar presente de várias formas. A classificação da água está baseada no

grau de dificuldade com o qual ela pode ser remo\;da (vide Figura 06).,
'LOR, t

Água na Pasta Endurecida

FIGURA 06 - Tipos de águas presentes na pasta de cimento Portland

A água adsorvida é aquela que está próxima à superficie do sólido, sob a

influência de forças de atração, e as moléculas de água estão fisicamente adsorvidas

na superfície dos sólidos na pasta. Ela pode ser perdida por secagem da pasta a 30%

A água capilar é conhecida como a água presente nos vazios maiores do que

Snm (SOÁ) Pode ser descrita como o volume de água que está li'vTeda influência das

forças de atração exercidas pela superficie sólida (MEHT A & MONTEIRO, 1994;

NEVILLE, 1982; SCRIVEr-..'ER, 1988; TA YLOR,· 1992). É aconselhável dividir a

água capilar em duas categorias (NlEHT A & l\10~TTEIRO, 1994)

1- a água em vazios grandes, de diâmetro> 50nm (0,05)lm), considerada

como água livre (sua remoção não causa qualquer variação de volume);

2- a água retida por tensão capilar em capilares pequenos (de Snm a SOnm),

cuja remoção pode causar a retração do sistema.
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de umidade relativa. A perda dessa água é principalmente responsável pela retraçãol

da pasta na secagem (l\1EHT A & t-.lONTEIRO, 1994; l\cVILLE, 1982;

SCRIVEl'-t'ER, 1988; TAYLOR, 1992).

,", '

(:,..

(i$",.". ,

.,.'-

Formação das substâncias hidratadas4.3.2.

esta,do sólido (dominante nos estágios posteriores). São definidos como:

Por razões práticas, a reação de hidratação inicial entre o cimento Portland e a ~

ág~a deve ser lenta o suficiente para permitir o lançamento do concreto nos moldes :
Após esse lançamento é desejável que haja um rápido endurecimento, sobretudo

quando se considera o caso dos pré-moldados de concreto de cimento Portland.

O uso de cura térmica para acelerar as n~ações de hidratação do concreto após

o lançamento nos moldes tem sido uma alternativa válida, sobretudo nas indústrias i
de pré-moldados, como uma maneira de obter-se um rápido ganho de resistência

mecânica, suficiente para desmoldagem. A presente pesquisa. está dentro dessa

lógica, procurando destacar as possíveis alterações na microestrutura, inerentes a um

determinado processo acelerado. Para isso, é relevante o entendimento das reações de

c
C
R\);

hidratação do cimento Portland. ~ E
O mecanismo de hidratação do cimento Portland pode ser entendido de dois! C'·;

modos em momentos diferentes: o mecanismo por dissolução-precipitação, ti: ~.(dominante nos estágios iniciais) e o mecanismo topoquímico ou hidratação no . ~.

(:
G
€
[é,(:;

C

A água interlamelar, também conhecida como água de gel, está associada à

estrutura do silicato de cálcio hidratado (C-S-H). Tem sido sugerido que uma camada

monomolecular de água presente entre as camadas de C-S-H está fortemente ligada
. t

por pontes de hidrogênio. Ela ê perdida somente por secagem forte (abaixo de 11% I'de umidade relativa). A estrutura do C-S-H retrai-se consideravelmente quando a

água interlamelar é perdida (MEHT A & MONTEIRO, 1994; 1\'EVILLE, 1982; ISCRIVENER, 1988; TAYLOR, 1992).

A água quimicamente combinada, também conhecida como água de It
cristalização, é parte integrante da estrutura de vários produtos hidratados do t
cimento, Na secagem não é perdida, mas somente liberada, quando os produtos!

hidratados são decompostos por aquecimento (~1EHTA & MONTEIRO, 1994;!. i
NEVILLE, 1982; SCRIVENER, 1988; TAYLOR, 1992). f
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I. dissolução-precipitação. Consiste na dissolução de compostos anidros em seus

constituintes iõnicos, na formação de hidratos na solução e, devido à sua baixa

solubilidade, numa eventual precipitação de hidratos provenientes da solução

supersaturada. Em geral, sua duração corresponde a 30% da hidratação, entre 3

horas e 24 horas;

., topoquímico ou hidratação no estado sólido. Quando a mobilidade iônica na

solução toma-se restrita, a hidratação da partícula residual de cimento ocorre por

reação no estado sólido (difusão iõnica). Estas reações ocorrem diretamente na

superficie do cimento anidro sem entrarem em solução, fenõmeno conhecido

como deslocamento da interface. Esta etapa independe da temperatura de cura.

Como o cimento Portland é composto de uma mistura heterogênea de vários

compostos. é importante ressaltar que o processo de hidratação consiste na

ocorrência simultànea das várias reações de cada composto do clinquer, em

\~Iocidades diferentes, havendo interferências de uns sobre os outros. Vale lembrar

qu~ o sultàto de cálcio possui papel relevante nas reações iniciais de hidrataçào e que

a ..•docidade dessas reações é também controlada pela concentração e reatividade dos

ÚHllpostos do cimento, bem como pela temperatura.

. Levando em conta a característica das reações exotérmicas, o progresso da

hidratação do cimento pode ser observado também através de estudos calorimétricos.

:\ curva típica de desenvolvimento de calor para o cimento Portland comum

apr~S~l1tadas na Figura 07.
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FIGURA. 07 - Representação esquemática da hidratação do cimento Portland comum

(IA WEO, SKALNY &YOlfl\G, 1983)

Imediatamente após a mistura do cimento com água, por dissolução, inicia-se

urna troca iônica entre os sólidos e a fase liquida. Dado que alguns compostos do

c1inquer têm solubilidade elevada, ocorre um rápido aumento da concentração dos

aluminatos de cálcio, sulfatos e álcalis na fase liquida, conforme as contribuições das

seguintes fases sólidas (J,A\\'EO, SKALNY &YOUNG, 1983):

• dos silicatos de cálcio (Ca2-,Orf);

• dos aluminatos de cálcio e da fase ferrita (Ca2-, AI(OH)4-);

• dos sulfatos de cálcio (Ca2-, sol O);

• dos sulfatos alcalinos (k"', Na-,SOl-).

No primeiro estágio, início da hidratação (cerca de 10 minutos), urna grande

quantidade de calor é liberado, conforme pôde ser visto na Figura 07. Este fenômeno

coinc ide com a formação de bastões pequenos e grossos de AFt (250nm X 100nm),

na superficie e na solução, próximo à fase aluminato anidra. Em seguida, esta

camada retrai-se devido à secagem e os cristais de AFt ficam próximos à superfície

dos grãos do c1inquer. A ta'\a de desenvolvimento de calor diminui rapidamente,

iniciando o penodo de indução, durante o qual a concentração de íons Ca2- na fase

liquida alcança a supersaturaçào com relação ao Ca(OH):. Inicia-se a nucleaçãoe o
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crescimento dos produtos CH e C-S-H. Nesse estágio de desenvolvimento da

estmtura, há também formação de camadas finas de C-S-H ao redor dos brrãos do

clínquer (CAMARl0.1, 1995; GARTNER & GAIDIS, 1989; JAWED et aI., 1983;

SCRlVE~'ER, 1988; TA YLOR, 1992).

Assim, nas próximas 3 horas, forma-se urna envoltória sobre a superficie dos

grãos anidros, análoga à formada em pastas de' C3A + CaS04.2HzO (TA YLOR,

1992). Essa envoltória é amorfa, coloidal, rica em AI, Si, íons Ca2- e SO/-.

Grãos menores do que 5~lm se hidratam completamente até o final da pega do

cimento, proporcionando a formação de urna camada externa ("outer") de C-S-H no

espaço originalmente ocupado pela água. Na etapa da reação que ainda é controlada

quimicamente por dissolução-precipitação, há a formação de uma camada interna de

C-S-H ("inner"), quando a partícula se dissolve deixando um espaço vazio (carapaça

vazia), conhecido como "grão de Hadley". Essas carapaças começam a formar-se por

volta de 12 horas após o início da hidratação, sendo mais perceptível após 18 horas

Elas não se constituem numa barreira impermeável para o fluxo de íons dissolvidos.

pois à medida que a hidratação prossegue tanto o espaço interno quanto o externo sào

progressivamente preenchidos com compostos hidratados (DIAMO:--'TI, 1986) Os

grãos tomam-se completamente envolvidos após 4 horas e a envoltória sobre a

superficie dos grãos anidros cresce para fora dos mesmos. Após 12 horas, a espessura

dessa envultória é da ordem de O,5~m a I,O~m (SCRlVE~~R, 1988; TA YLOR,

1992).

No periodo intermediário (3 horas a 24 horas), há um aumento subseqüente

na concentração de íons Ca2- da fase líquida que induz à nova aceleração da

dissolução da alita, à liberação de grandes quantidades de calor e à redução da

porosidade global da pasta. Esse fenômeno é resultado da precipitação continua e

rápida de C-S-H e de outros produtos hidratados. Observa-se também que os cristais

em crescimento englobam os grãos de cimento menores. O Ca(OH):: na forma de

plaquetas finas e C-S-H começam a formar contatos entre os grãos e desenvolve-se

um esqueleto contínuo de produto hidratado (CA.\Lo\RfNl, 1995; GARTl'."ER &

GAIDIS, 1989; JA WED et aI., 1983; SCRlVENER, 1988; TA '[L O R, 1992).

As envoltórias dos grãos adjacentes começam a coalescer, iniciando-se a

coesão. que coincide com a máxima liberação de calor de hidratação. Ao final deste

período, crescem novamente os cristais de AFt (aciculares) com dimensões de 2.)()~,lm



até 1O,O~lmde compri mento. Esta fase desempenha papel importante na evolução das t-,
propriedades mecânicas (GARTNER & GAlDIS, 1989; JA \VEO et al., 1983; ':

SCRlVENER, 1988; TAYLOR, 1992). t

No período final, o C-S-H começa a depositar-se também no interior das Ienvoltórias, que neste momento devem ter espessura aproximada de 811m··

(C At'vlARINI, 1995; GARTh'ER & GAIDIS; 1989; JA\VED et al., 1983; f.
SCRIVEt'.'ER, 1988). \l

Por volta de 1 dia a 3 dias, uma grande quantidade de C3A já reagiu com os i
sulfatos, produzindo a Afi. No caso de existirem quantidades menores de sulfatos t·

disponíveis, a etringita (AFt) dissolve-se e reage com o Al(OHt·, resultando na I
formação de monossulfoaluminato de cálcio (AFm). Essa reação deve ocorrer depois t

{

do pico principal de desenvolvimento de calor, atribuído à hidratação da alita. Nos l,
cimentos com baixo teor de C3A, mas com excesso de sulfato de cálcio, a fase AF m t

não se forma (CA\IARI0iI, 1995; GARn;ER & GAIDIS, 1989; JA\VED et aI.,

1983; SCRIVEl'.'ER, 1988; TA YLOR, 1992).

o próximo estágio, após a etapa de aceleração das reações de hidratação, é

caracterizado pelo baixo desenvolvimento de calor e uma diminuição da velocidade

global da reação, o qual pode ser relacionado com a etapa em que há o

preenchimento dos espaç9s entre as envoltórias e entre a envoltória e o núcleo. A

partir d~sse momento, a reação é cada vez mais lenta e continua por mecanismo

topoquimico, ou seja, ela é controlada pela difusão dos íons e pela deposição de

produtos hidratados nos poros. Os produtos hidratados como os CH envolvem parte

do C-S-H formado anteriormente (CAMARINI, I995; GART~'ER & GAIDIS, 1989;

JA\\'ED et a1., 1983; SCRI\'E0:ER, 1988: TAYLOR, 1992).

Aproximadamente após 7 dias, os grãos de cimento entre Sllm e 15~lm

reagem completamente, tornando a camada ex1erna de C-S-H mais densa. Os grãos

anidros do dínquer tomam-se cada vez menores e muitos deles desaparecem do

sistema (DL~"\10ND, 1986).

Essa descrição do desenvolvimento da microestrutura durante a hidratação do

cimento Portland até 14 dias pode ser visualizada através da Figura 08.
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FIGURA 08 - Desenvolvimento da microestrutura durante a hidrataçào do

cimento Portland (SCRlVEr-.'"ER, 1988; TA YLOR, 1991)

Em pastas de longa idade, pode-se observar a presença de uma camada com

cerca de 1pm de espessura, formada na etapa de precipitação-dissolução no inicio da

hidratação. Pode ser visto também uma segunda camada intermediária de 8~lm de

espessura no interior da envoltória ("inner shell"), espaço anteriormente ocupado

pelo grão anidro (PA TEL, BLAATI & POOLE, 1995).

Observações experimentais (KJELLSEN et aI., 1996; KJELLSEi\ et aI.,

1997) têm mostrado que as carapaças vazias (grãos de Hadley) na microestrutura de

pastas de cimento Portland não são defeitos causados pela secagem nem pela perda

de material (partículas), durante as etapas de preparação (1ixamento, polimento) das

amostras para observação em 1\1E\'. Tais carapaças são verdadeiramente um

importante modelo para a hidratação do cimento ao longo do tempo. As carapaças

vazias são geralmente regulares e fechadas e têm uma forma típica da partícula de

cimento original, portanto, podem tratar-se de mais um tipo de poro intrínseco à

hidrataçã6 do cimento, dentre os poros de ge\ e capilar. A porosidade associada a
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essas carapaças pode ser importante nas idades avançadas, dependendo da dosagem e

do regime de cura.

A maioria dos grãos de cimento menores observados à idade de 12 horas não

são vistos após 1 dia de hidratação. A reação completa daqueles grãos de cimento

menores, observados em 12 horas, deixam carapaças vazias com a mesma fonna e

tamanho do grão de cimento original (provavelmente aluminato e alita, pois são mais

reativos - KJELLSEN et aI., 1996). O tamanho e a forma desses poros indicam que 

eles estavam preenchidos com Qrãos de cimento anidro em idades anteriores. Para os f~ I
grãos de cimento maiores que não reagem completamente até 1 dia, verifica-se a i
presença de carapaças vazias com o núcleo anidro remanescente (KJELLSEN et aI., I·1996).

Os poros relacionados com as carapaças vazias podem ser distinguidos dos í

outros tipos de vazios presentes no sistema pasta de cimento Portland. Os poros I
capilares tornam-se menores com o progresso da hidratação, enquanto as carapaças •

vazias desenvolvem-se simultaneamente (KJELLSEN et a\., 1997).

Outro dado importante é que, nas primeiras idades, os vazios (carapaças) são

vistos ao redor dos grãos de alita, raramente ao redor da fase ferrita e nunca ao redor

dos grãos de belita (KJELLSEN et aI., 1996~KJELLSEN et a\., 1997).

Os grãos de Hadley são presenças típicas na microestrutura de todas as pastas

de cimento Portland, a um grau de hidratação correspondente à 70% (CAO &

DET\\'ILER., 1995). Após 9 meses de hidratação continua em amostras de pasta de

cimento Portland, permanecem algumas carapaças vazias, mesmo com a evidencia

da formação de bastante produtos "inner" (essencialmente C-S-H). A textura desses

produtos ("inner") é aparentemente mais homogênea do que os produtos "outer" e as

suas características (tamanho e a fonna) indicam que eles se formam dentro das

fronteiras do grão de cimento original (KJELLSEN et a\., 1997). O Quadro IV

também resume o significado fisico das reações básicas de hidratação do cimento

Portland.
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QUADRO IV - Significado físico das reações básicas

de hidratação do cimento Portland (JA \VED, SKALNY & YOUNG, 1983)

cimento

Levando em conta que existem diferenças nas reatividades das fases do

cimento Portland (C3.'\ > C3S > C-tAF > C2S). deve-se considerar que elas dependem

de outros fatores, dentre os quais a temperatura de hidratação, que interfere na

cinética dessas reações (CA.\IARINI, 1995; GARTi\TER & GA1DIS, 1989; JAWED

et aI., 1983; SCRIVEN"ER, 1988; T AYLOR, 1992),

Na literatura é unânime a idéia de que o aumento da temperatura acelera as

reações iniciais de hidratação do cimento, embora o grau de hidratação e o

desenvolvimento de resistência mecânica, em geral, sejam reduzidos nas idades mais

avançadas. A temperatura influencia a cinética da hidratação, por provocar mudanças

na solubilidade dos componentes do cimento, Essa sensibilidade à temperatura é

maior quando a reação é controlada por processo químico. mais precisamente no
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período entre o início e fim de pega. Isto tem sido comprovado por estudos de vários

pesquisadores (CAMARlNI, 1995; GARTNER & GAIDIS, 1989; lA WED et aI.,

1983; SCRIVENER, 1988; TA YLOR, 1992), que demonstram comparativamente a I

intluência da temperatura em várias etapas de hidratação. I
Este fato é importante para o presente trabalho, na medida em que confirma e I

justifica, do ponto de vista dos mecanismos de hidratação, a escolha. do melhor I
momento (após o início de pega do cimento) para início dos ciclos de cura térmica:

\

(VP A) utilizados no estudo experimental. I;!
I

4.4. Ação e efeito do aditivo superplastificante t

Para se entender melhor a ação e o efeito dos aditivos SP, faz-se necessário

discutir o comportamento do cimento Portland em contato com água.

As partículas de cimento Portland têm uma forte tendência para flocularem

quando misturadas com água5. É resultado de vários tipos de interações: forças de

Van der Waals entre partículas, forças eletrostáticas entre posições de sítios com

cargas opostas e forte interação (ou ligação) envolvendo moléculas de águas ou

hidratados (LEGRA.N & WIRQVI~, 1992).

O processo de tloculação do cimento induz à formação de uma rede aberta de

partícubs, retratada esquematicamente na Figura 09 "a". A rede de vazios pode

aprisionar parte da água e, por essa razão, ela torna-se indisponível para hidratação

na superficie das particulas de cimento e para a f1uidificação da mistura. Estes efeitos

resultam em um enrijecimento ou aumento da viscosidade aparente do sistema

cimenticio. Para conseguir uma distribuição homogênea da água e um ótimo contato

água/cimento, as partículas de cimento devem:

1) estar propriamente detloculadas;

2) ser conservadas em um alto estado de dispersão (Figura 09"b").
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. FIGURA 09 - Representação esquemática de flocos de partículas de cimento

(AITCI:';, JOLICOEUR & MAcGREGOR, 1994)

A opinião corrente sobre a atuação dos aditivos redutores de água é

controvertida. Antigamente, eram-lhe atribuídas apenas propriedades tensoativas que

reduzem a tensão superficial da água, permitindo que a mesma massa de água

"molhe mais" os grãos de cimento em relação à água sem aditivo (MEHTA &

r-.tO~TEIRO, 1'994). A partir da medição das cargas elétricas superficiais, geradas na

interface sólidollíquido, foi possível concluir que a ação fundamental do aditivo é

defloculante ou clispersante (B UCHER, 1988).

Enfim, as duas contribuições (tensoativos e dispersante) devem ser

consideradas como mecanismos fundamentais de ação do SP, levando em conta o

que foi apresentado no tópico 4.1.3. (Aditivos).

O período de eficiência do SP é bastante limitado, porque logo após o início

das reações de hidratação entre os compostos do cimento Portland e a água, grande

quantidade de produtos (etringita) começam a se formar. Os produtos de hidratação

aprisionam a pequena quantidade de tensoativos ou defloculantes presentes no

sistema. A temperatura, a finura e a composição do cimento, especialmente os teores

de C3A, 503 e álcalis, que controlam a evolução da formação da etringita, podem ter

influência sobre as interações cimento-aditivo (1\Tf:VILLE, 1981~

RAMACHA~1)RAN~ 1985).
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Obviamente, a quantidade Oll concentração do aditivo no sistema também

determinará o efeito. Quantidades de aditivo maiores do que a normalmente

necessária para um efeito plastificante ou redutor de água podem retardar o tempo de

pega, evitando a floculação dos produtos de hidratação (formação de ligações).

Dependendo da dosagem, muitos SP podem servir simultaneamente como redutores

de água e retardadores de pega.· I'
Sobre esta questão (alterações na velocidade de hidratação devido ao uso de .

SP) um estudo (GU et aI., 1994) exacerbando os efeitos de superdosagem de SP em f
~

concretos tem demonstrado que a maior porosidade está relacionada com o uso de I
SP, indicando uma redução nas reações de hidratação do cimento. Tal diferença na I
porosidade é maior para as primeiras idades de hidratação e diminui para idades i~
maiores (28 dias). O referido estudo demonstra que altas dosagens de SP não apenas j

tem um grande efeito no processo de hidratação nas primeiras idades, mas também

no desenvolvimento da microestrutura em idades mais avançadas: os efeitos

retardadores associados ao SP em idades iniciais do concreto, ainda são percebidos

aos 28 dias (GU et aI., 1994).

Diz-se que pastas de cimento Portland com mesma a'e tem a mesma

porosidade inicial. Essa porosidade decresce devido à formação de produtos

hidratados (principalmente C-S-H). Portanto, quanto maior a taxa de hidratação, mais

rapidamente a porosidade decresce. Se' a porosidade das pastas com SP (com

superdosagem) decresce mais lentamente do que das pastas de controle (sem SP),

especialmente nos primeiros estágios de hidratação, isso indica que realmente o SP,

levando em conta a superdosagem, retarda as reações de hidratação do cimento.

r\a realidade, não é muito dificil ocorrer casos de superdosagem de SP na

preparação de concretos. Basta imaginar a falta de cuidados de um operário, de uma

dada obra, no momento de retirar a quantidade de SP do galão (reservatório muito

comum na comercialização desse produto). O efeito da gravidade faz com que a

parte sólida do SP «40%) acumule-se no fundo do galão (ou latão). tomando a parte

superior menos densa. Se o operário não agitar o galão, assegurando a uniformidade

da mistura, não terá a dosagem desejada, ou seja, ela será sempre inferior à planejada

(pegará maior quantidade de água). Quando o galão estiver menos da metade, o

operário fará uma superdosagem de SP no concreto, pois colocará nele uma

concentração maior de teor sólido.
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Outro problema grave pode ocorrer, principalmente, em dosagens com maior

teor de cimento Portland e com adição de SA. Trata-se da falta de qualidade dos

equipamentos de mistura (betoneiras ou caminhões betoneiras) que, com o desgaste

das "facas" e/ou acúmulo de restos de concreto, resulta em misturas muito

heterogêneas num mesmo lote de concreto, com sérias implicações futuras. Com

isso, pode ocorrer na concretagem de um mesmo 'elemento estrutural (ex.: pilar)

trechos com superdosagem de aditivo SP e outros com sua falta úu até quantidades

diferenciadas de cimento e sílica ativa. Então, patologias apreciáveis surgirão no

futuro ou, até mesmo, ocorrerá a ruína da construçã06. Vê-se que pequenos detalhes

na preparação de um concreto podem originar grandes problemas futuros.

O SP parece também afetar nas quantidades de produtos hidratados (GU et

a\., 1994). Para pastas com SP há menores quantidades de C-S-H na superficie das

partículas de cimento não-hidratadas, comparando-se com as pastas de controle, que,

além disso, apresentam grandes quantidades de CH, cobrindo a superficie dessas

partículas (confirmado pelo r...rEV). Os estudos em TGA confirmam também esses

resultados (Tabela 02) Mais uma vez, as pastas mostram comparáveis quantidades

de CH para tempo de hídratação de 2 horas, mas apresentam grandes diferenças para

7 horas e 24 horas, enquanto as quantidades de CH para as pastas que contêm SP sào

menores do que as pastas de controle indi~ando uma inibição na taxa da reação.

TABELA. 02 - Quantidade de hidróxido de cálcio (%) em pastas determinada

por TGA com e sem SP (GU, :>"lE,BEAUDOrN, & JOLICOEU, 1994)

NaPNS = poli-nafta!en" :rultonat" d.t: :;ódi,,;

CaP~;S = poli-llaftakn" :rullonat" J.: c:iki,,:

NaPt\IS = poli-mdamina sultimato J.: sóJio.

Quantidade de hidróxido de cálcio (%)

(com I
SP), I

:J SP, .I
i
•

:~: I
nuito IIi

1
lue a I
parte

dade

~jada

ie, o

tempo de hidrat3ção (horas)

2
7

2-1

obs:

OPC

1,09
3,76
10.06

r-.;aP~S

1,12
lJ)6
7,87

CaP;-';S

1,1 ;

1.65
9.28

NaPMS
1.01

1,10
5A6
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O mecanismo que retarda a hidratação do cimento pela ação do SP não {

completamente entendido, embora alguns fenômenos tentam explicar (GU et aI.,

1994), tais como:

1. a adsorção de moléculas de SP atrapalha a difusão da água e dos íons cálcio na

interfase cimento.'solução;

2. a complexa ação dos íons Ca2- com o SP (polímeros) inibe a nucleação e

precipitação dos produtos contendo Ca;

3, a forte ação dispersante desses poli meros altera a cinética de crescimento e ,
morfologia dos produtos hidratados.

todas as partículas de cimento, mas preferencialmente nas fases mais reativas de

C3A. A reação SOJC3A que conduz a produtos em forma de agulhas (AFt) é

retardada e os produtos da reação sào menores, com partículas em forma cúbica, Tem

sido mostrado também que SP pode retardar a hidratação das fases C 2S e C3S. O

efeito observado é mais fraco do que com elA, mas provavelmente resulta de similar

efeito do SP na nuc1eação e no comportamento de crescimento dos produtos

hidratados (GU et aI., 1994).

A discussão sobre as características da adsorção do SP às partículas de,
cimento diz que os aditivos podem estar em um estado livre ou adsorvidos, quando

eles são misturados com cimentos, levando em conta diferentes períodos de ,

hidratação. A adsorção de SP no C3A ocorre em grande quantidade, dentro de poucos

segundos. O aluminato hexagonal adsorve irreversivelmente grandes quantidades de

sulfonado-melamina-formaldeído (S\'lF) e o retardamento na conversão da forma

hexagonal para forma cúbica no sistema C3A-H:O- S\fF pode ser explicado pela

formação de complexos entre S\IF e ClA que está hidratando (R...\.-\fACHA.l"rnRA~,

1985)

Experimentos com ClS mostram que nas primeiras horas ocorre uma pequena

adsorção na superficie. O progresso da adsorção após 5 horas é devido ao aumento

da dispersão e hidratação (R..~\[ACHA:--'URA~, 1985).
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A quantidade adsorvida de SP no cimento pode ser relacionada à

trabalhabilidade. Por exemplo, valores do "mini-abatimento"7 aumentam quando a

adsorção aumenta. Verifica-se que 1,5% de sulfonado-naftaleno-formaldeído (S!\T"f)

adsorvido corresponde ao máximo de "mini-abatimento" (Figura 1O).
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FlGlJRA 10 - Dependencia do abatimento na adsorção de St-..'Fem pastas de cimento

(R.AMACH.~'\'DRAN, 1985)

o estudo (RAMACHAi\'DRAN, 1985) da adsorção característica de S~'F em

3 tipos de cimentos Portland (ASTM) indica que a quantidade adsorvida é, em geral,

na seguinte ordem: Tipo lU > Tipo I > Tipo 11. Essa adsorção é altamente dependente

da quantidade de C~A.

A investigação sobre os efeitos do SP na propriedade de resistência mecànica

do concreto, através de técnicas microscópicas. (~1EV), permite sugerir que,

dependendo dos teores de SP e da fase C 3A dos cimentos, a interação entre eles pode

resultar em excesso de SP no sistema em processo de hidratação. Isso, por sua vez,

pode ser relacionado com resistências à compressão mais baixas, para uma dada

idade, visto que a excessiva adsorçào de SP retarda a hidrataçào dos grãos de alita e

belita. Por exemplo, para o cimento Tipo V (AST~l) com baixo teor de (3.A.., pode-se

ter uma excessiva adsorção de SP (RA ..I."\lACHA1.•...•'DR.I\1~, 1985). Este fato pode

servir como uma primeira indicação que explica comportamentos diferentes, em

função de interações entre tipos de SP e de cimento Portland.



De qualquer forma, parece não restar dúvida de que a taxa de hidratação do

cimento e dos componentes do cimento é influenciada pelo SP. Muitos trabalhos têm

investigado os efeitos dos SP na hidratação do C3A e sistemas C3A + gipsita. Os ~

resultados são contraditórios, porque a influência do SP depende da taxa sólido/água, I•.da quantidade de SP, da massa molecular do SP, da proporção de C3Ngipsita e da

temperatura. Porém, existe concordància de que o SP a base de sulfonado~naftaleno- ~
formaldeído (SNt) e sulfonado-melamina-formaldeído (St\IF) seguramente retarda a .

hidratação de C3A (RA.l\-{ACHANURAl~, 1985).

Na literatura, as opiniões estão divididas sobre a cinética da hidratação de

misturas C,A+gipsita na presença de SP. Efeitos de aceleração, de retardo ou I
nenhum efeito têm sído di\ulgados. Apesar disso, é geralmente observado que o SP .

retarda a conversão da etringita (AFt) para monossultàto (AFm). Esse retardo nas

reações etringita-C3A para produzir AFm pode ser causado pela adsorção de SP na

superfl.:::iede C3A quando está hídratando (RA\L-\CH ..\.i"\iURA...'\', 1985). A diferença

na microestrutura entre os hidratados com e sem SNF revela que após 30 minutos, na

ausência de SP, há formação de grandes feixes fibrosos de AFt. enquanto na presença

de SP a AFt apresenta-se em forma de agulhas (R.A.l\IACHA1\URA?\", 1985).

A hidratação de C3S também parece ser retardada pelo SP. Em estudo de

calorimetria por condução, aquele pico que, geralmente, ocorre em cerca de 5 horas,

para pasta sem Sl\lF, é bastante reduzido quando a quantidade de SMF é aumentada.

Além disso, .existe a evidência de que a taxa CaO/SiO::: dos produtos C-S-H é

também alterada. A adição de 2~'óde S~lF tende a variar a relação CaO/SiOz de 1,19

para 1,21. Em cimentos, a hidratação do C3S é retardada também, mas o grau de

retardamento nào é tão signiticativo quanto o C3S puro, porque parte do SP é

adsorvido pela fase C3A. O hidratado formado na presença de Sl\IF tem uma

estrutura mais compacta e parece ser menos porosa do que as espécies de referência

(R..A.MACHA?\"DRA."i, 1985).

..,'.
',.'

Confirmando a divergência de opiniões, outros pesquisadores (MEHTA &

MO:\TEIRO, 1994) defendem a idéia de que uma dispersão adequada das partículas

de cimento na água parece acelerar a taxa de hidratação. Por conseqüência, afirma-se

que o retardamento é raramente observado. Em vez disso, é comum ocorrer a

aceleração da pega e do endurecimento (Tabela 03). Na verdade, a primeira geração

de SP adquiriu má reputação por perda rápida de consistência ou abatimento do"

~ \:.,
f 1..::"

i~~.; ~.,

~>

\;.

·10 . t.::.



..\':'

TABELA 03 - Exemplos de resistências iniciais elevadas conseguidas com adição de

SP (MEHT A & MONTEIRO, 1994)

A - COn(T.:to rdt.'T~cia s...,n aJiti\'o;

B - COlKTe:tocom rnt.'STna eonsist':ncia d.: A, mas cont.:nJo m.:nos água (:!% de: SP e:m rd •.•.,ão á IllJ,S:i'-IU':
cirnc:nlo):

C - con(rdo com l11c::imaaI.: de: B, mas :iC'l11SP e:(om me:nor consist':ncia.

C 01l:>"W)lO de: cimt..'uto Rc:hlção aleAbatim.:ntoRc:sislt."-ncia à compr~ .•ssào

kglm"

kg/kgnun MPa

1 dia
3 dias7 dias2~ dÜL'"

360
0.60')')-to21~'l45--) J_

360
0,45')'1-20

~-4355--, ...• )
360

0,4530162~375.:!Conl.'Tdos

A
B
C

obs:

concretos após curto espaço de tempo. Os produtos comumente disponíveis no

mercado contêm freqüentemente lignosulfonados ou outras substâncias retardantes,

de modo a compensar a perda rápida de consistência elevada, conseguida

imediatamente após o emprego do aditivo.

Talvez aqui haja concordância entre os autores, que admitem que os SP à

base de sulfonado-naftaleno-formaldeído (SI\l'F) e de sulfonado-m'elamina

formaldeído (S\.fF) seguramente retardam a hidratação de C3A, como já foi

discutido. Pode ser que com o uso de lignosulfonados para combater o fenômeno de

perda rápida (após curto espaço de tempo) de consistência elevada consegui da

inicialmente (logo após adição de SP no concreto) tenha-se como efeito colateral o

retardamento da reação de hidratação do cimento Portland, independentemente dos

problemas de superdosagem de SP.

Na Tabela 03, os concretos que contêm SP (B) mostram resistência à

compressão maiores do que os concretos de referência com a mesma relação

água/cimento (C). Logo, o resultado expressa os efeitos de uma maior velocidade de"

hidratação e/ou de uma maior compacidade na hidratação' do cimento em um sistema

bem disperso.

Outra questão que desperta curiosidade, observando a Tabela 03, é a hipótese

de acrescentar uma quarta dosagem ("D" - com SP) que poderia considerar uma

redução de 10% no consumo de cimento (324kg/m3), o mesmo abatimento (30mm) e

a mesma relação a/c (0,45) do concreto de referência sem SP (C), resultando em

uma res'istência à compressão final maior. Este resultado será considerado atipico,

levando em conta as teorias sobre os efeitos do SP nas propriedades dos concretos
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As informações da Tabela 03 prestam-se a um caso muito particular, tendo em vista

que variações nos lotes de cimento Portland (de uma mesma marca e mesmo

L1bricante) podem indicar situações diferentes daquelas apresentadass.

De qualquer modo, essa preocupações têm importància especial na indústria

de concreto pré-moldado, onde sào requeridas resistências iniciais maiores, para uma

reutilizaçào mais rápida dos moldes.

Esta apreciação também é defendida por outro estudo (EG \:\, 199-1) quando

diz que o uso de SP para obter menores relações a/c pode ser mais benéfico no

alcance de altas resistências às primeiras idades do que a alternativa do uso de

aceleradores. Há desvantagem do uso desse último, por aumentar os riscos de

corrosão no concreto annado. Acrescenta ainda que o uso de SP também pode

melhorar a resposta do concreto, em relação à pernleabilidade aos cloretos. 1\0 caso

do uso de cura a vapor, um beneficio a mais está em associar esse tipo de cura a

misturas cllntendo SP.

Para aumentar a durabilidade das estruturas de concreto, é importante reduzir

a permeabilidade, sendo a melhor solução minimizar a relação a/c. Aumentar o

consumo de cimento é outra possibilidade, mas isso pode trazer outros problemas

como fissuras por retração térmica, uma vez que é a pasta de cimento que se retrai,

não o agregado. A solução para reduzir esses problemas seria o uso de SP que

permite o concreto ser produzido com a mesma trabalhabilidade e relação a/c e com

menor consumo de cimento.

Alguns dados referentes às conseqüências advindas em termos de

durabilidade inerentes aos concretos que envolvam silica ativa e SP evidenciam que

a utilização, por si só, da silica ativa não traz tantos beneficios, ao contrário de

quando combinada à utilização criteriosa de SP (BUCHAS et aI, 1995)

De fato, quando a silica ativa é usada na produção de concretos de alto

desempenho o SP pode auxiliar a dispersão e vencer o aumento da demanda por água

que é, geralmente, requerida com esse material.

A reologia dos concretos de alto desempenho está influenciada, por sua vez,

por dois fenômenos contrapostos (BUCHAS et aI., 1995):
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I. a velocidade com que os diferentes componentes do cimento fixam as moléculas

de água;

2. a velocidade com que as moléculas de SP sào fixadas pelos novos compostos que

se formam nos primeiros instantes, logo que a água tenha começado a hidratar o

cimento.

Nesta discussão, deve-se levar em conta que há dois conceitos fundamentais

assim definidos (BUCHAS et aI., 1995):

• reatividade reológic:l de um cimento: é a rapidez com que as particulas de

cimento consomem a água nos primeiros instantes que se seguem à mistura.

Existe a tese de que uma certa quantidade de moléculas de aditivo sào também

consumidas durante a reação de hidratação;

• comp;ll ibilidade llglomer;lllte/superpl:tstilicante: relaciona-se com a quantidade

de moléculas de SP consumidas na hidratação.

Significa dizer que nem todos os aglomerantes que cumprem as

especificações regulamentares têm o mesmo comportamento reológico com um dado

SP, sobretudo quando se trabalha com baixas relações água/cimento. Da mesma

forma, nem todo SP que cumpre com a normas interage satisfatoriamente com

determinados aglomerantes.

Portanto,.é importante ter sempre em mente o objetivo final da produção do

concreto que é atender o cliente, otimizando os recursos existentes, tanto na

utilização quanto no rendimento dos materiais disponíveis na praça. Por exemplo,

isto está condicionado não só pela compatibilidade aditivo/aglomerante, mas também

pelas técnicas de mistura e transporte, pela correta dosagem, pela metodologia de

incorporação, pelas condições ambientais e por uma total compreensão de todas as

vantagens que podem ser obtidas pelo seu uso.

Dentre os beneficios, do ponto de vista das propriedades reológicas e da

resistência mecânica, que podem ser gerados em concretos pelo uso de SP, sob

condições normais de hidratação, destacam-se os seguintes (MEHTA &.

MONTEfRO,1994):



• aumentar a fluidez do concreto de referência, sem adição de maior teor de
cimento ou água;

• atingir resistencias à compressão ekvadas, sem aumentar o teor de
cimento ou reduzir a consistência da mistura do concreto de referência;

• reduzir o consumo de cimento (ex. 10%), sem comprometer a consistência
ou a resistência à compressão da mistura do concreto de referência.

Dentre os reveses geralmente observados destacam-se9:~ .

• a fluidez do concreto pode ser menor que aquele de referência;
• a ocorrência de diferentes concretos em uma mesma mistura por

deficiência de equipamento;
• a interação entre aditivo x aglomerantes, para lotes diferentes.

Estes destaques têm importância nas discussões relacionadas com os

resultados obtidos em estudo anteriores (DE MELO, 1996; LIBORIO & DE ~fELO,

1995b), os quais ,sedo objeto de comparaçào neste trabalho mais adiante .

quals sejam:

• mantendo-se o meio com pH elevado;

• aumentando-se a finura da escória;

• elevando-se a temperatura de cura.
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Hidratação da escória4.5.

•
1

f

É importante ser discutida a hidrataçào da escória, já que se utiliza nesta 1

pesquisa também um cimento composto com escória (CP V ARI RS). l

Partindo da constataçào de que a atividade hidráulica da escória é bem menor l,_do que a atividade do cimento Portland\O, deve-se discutir de que forma a hidrataçào .

da escória pode ser melhorada. Alguns meios são utilizados com esta finalidade, i

o mecanismo da hidratação da escória pode ser entendido de forma

semelhante ao do cimento Portland, ou seja, por dissolução-precipitação nas reações

iniciais e por difusão iónica no prosseguimento.

Logo que o grão da escória entra em contato com a água, forma-se ao redor

uma membrana com baixa permeabilidade, restringindo a dissolução dos

') ~:P'_'R!':.J B L R,:l.Jh'r. •.,'4,~..., :''''~"UI,.;",\.k~.!S~~w\J:'lr:.J,;_i~:n ..:~~••."!" ••of ••.l.!.: ,u~..,.~\.-.•.."':it~~dh) I:.• i::r:p·.: .•.•I. ,."\"lu'iJ.:t:\:wl.· ~,)o;..:. • ~.K,,11\ul=,,.! •."i
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constituintes. Quando há elevação da concentração de íons Ca2- e, portanto, um

aumento do pH da solução, essa membrana dissolve-se, permitindo o prosseguimento

d - 11a reaçao .

Desta forma, a ação dos ativadores assume papel fundamental por permitir

que o pH da solução mantenha-se elevado, contribuindo para a continuação das

reações. Dentre os ativadores da escória mais comuns (existem vários), o dé interesse

nesta pesquisa é o cimento Portland, pois nele estào presentes vários ativadores,

como sultàto, hidróxidos de cálcio e de sódio.

Considerando o hidróxido de cálcio (CH) como O segundo maior volume

entre os produtos gerados na hidratação do cimento Portland, a sua influência é

importante pois ele atua de fomla a proporcionar à fase liquida um pH elevado,

suficiente para permitir a dissolução dos íons alumínio, silício e cálcio da escória.

Esse fenômeno cria condições para o prosseguimento das reações de hidratação da

escória. Neste processo, o hidróxido de cálcio reage com a escória, sendo consumido,

o que representa uma boa contribuição na durabilidad~das pastas endurecidas de
"

cimento frente a meios ácidos. Outra característica desta reação é a baixa velocidade,

liberando menos calor e desenvolvendo resistência mecânica mais lentamente.

A partícula de escória ativada pelo 'cimento Portland mostra sinais de início

de reação após 7 dias de hidratação (SARKAR et a!., 1990). O C-S-H produzido por

essa reação (entre CH e escória) tem característica de cristal curto acicular. Há

também sinais da reação na borda do grão de escória que se toma mais clara com o

progresso da hidratação e na superficie da particula, pela presença de uma cobertura

esponjosa sobre ela (SARKAR et ai., 1990). Após 28 dias, a hidratação da escória

permanece incompleta e m~smo em concretos com longa idade algumas partículas de

escória ainda podem ter um núcleo não hidratado (SARKAR et aI., 1990).

Os vazios deixados pela particula de escória completamente reagi da resultam

em uma fase muito porosa, embora não contribuam para permeabilidade da pasta,

porque esses poros são isolados uns dos outros (SARKAR et aI., 1990).

Na ativação da escória pelo cimento Portland, observa-se a formação de C~S

H, AFt, AFm e, eventualmente, hidrogranada (substituição de íons Al3- por íons FeJ

na formação de algumas fases hidratadas) e hidrotalcita (variações de fases
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relacionadas à brucita Mg(OHh em que há substituição do íons Ml" por íons

tripositivos como Fe3- e AI3"). A hidrogranada e a hidrotalcita, quando presentes,

encontram-se em pequenas quantidades, dificilmente detectadas, sobretudo à

hidratação em temperatura ambiente (GLASSER, 1991~TA YLOR, 1992).

Outro produto hidratado que pode ocorrer em matrizes de cimento Portland

com escória é a gehlenita hidratada (alumino-silicatos de cálcio hidratados 

C::ASH~). Ela não se forma em matrizes de cimento com escória, quando nas

condições de cura não se tem elevação de temperatura, pois o CH é consumido para

formação de C-S-H1::. Em condições de cura térmica, a gehlenita hidratada

transforma-se em hidrogranada 13, composto de menor resistência que contribui para a

perda potencial de resistência mecânica com a idade, devido à cura aceleradal-t.'5.

A análise de um diagrama de equilibrio para o sistema CaO-Al:OJ-SiO::-H::O,

sob condições normais de pressão e temperatura, indica que a gehlenita hidratada

(C2ASHs) e o hidróxido de cálcio (CH) são fases que, sob condições de equilibrio,

não devem ocorrer juntas. Em condições de excesso de CH, a gehlenita hidratada se

decompõe em C-tAHu e C-S-HI6. Na hidratação da escória, se o ativador for uma

solução não saturada de CH ou uma solução contendo hidróxido de sódio, há

possibilidade de formação da gehlenita hidratada (C2ASH:s)I7.

Na medida em que há a fixação do CH pela reação pozolànica, a própria

composição da solução (numa etapa posterior toma-se não saturada de CH) pode

favorecer a formação dos cristais de gehlenita hidratada (C2ASHs) juntamente com

um C-S-H rdativamente menos cálcicols. Esta situação certamente deve ocorrer

quando há sistemas compostos, por exemplo, com cimento Portland + silica ativa +
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escória, tendo em vista que a maior parte do CH, liberado inicialmente pela

hidratação do cimento, é imediatamente consumido pela reação pozolànica com a

silica ativa (SARKARet aI., 1990). O alto consumo de CH na reação pozolànica com

a silica ativa traz dificuldades para a escória obter a cal (um dos ativadores

primários) necessária para sua hidratação. Então, a dissolução de Si e AI da escória é

retardada (SARKAR et aI., 1990),

O composto comum formado para qualquer tipo de ativador da escória é

sempre o C-S-H. A conseqüencia da formação desse composto (C-S-H), produzido

pela hidratação da escória, é o preenchimento dos espaços vazios, aglutinação de

outras fases cristalinas hidratadas e adesão muito boa à escória anidra e ao agregado

(GLASSER, 199\), contribuindo bastante para o melhor desempenho mecânico das

matrizes de cimento Portland com escória. A gehlenita hidratada (C1ASH8)

caracteriza-se por um hábito placóide hexagonal, tomando-se dificil sua identificação

em meio aos aluminatos cálcicos. A capacidade de embricamento da gehlenita

hidratada (C1ASH8), de modo similar ao C-S-H, é caracteristica. Supõe-se que ela
"

também tenha alguma contribuição no ganho de resistencia mecânica juntamente

com o desenvolvimento do C-S-H'9.

Vale ressaltar que o C-S-11, pro'duzido na hidratação dos aglomerantes

hidráulicos, em presença de escória de alto-fomo, é diferenciado pela relação

CaO/Si01, segundo a origem, cujo valor diminui na ordem: cimento Portland >

escória de alto-fpmo > pozolana (MEHT A & ~IONTEIRO, 1994).

Iva +
4.6. Reação do cimento Portland com a silica ativa

\' A.

19119

\' A.

1,':")

\ A

A silica ativa reage muito mais rápido se comparada com a escória. Com 1

dia de hidratação, é comum observar particulas de sílíca ativa sem sinais de reação

(ainda tem a forma esférica original), em presença de outras com alguma reação já

iniciada. Após 7 dias de hidratação, a dissolução da sílica ativa é tão avançada que as

partículas começam a perder sua morfologia esférica, formando uma aglomeração do

tipo gel rico em sílica (SARKAR et aI., 1990). Em 14 dias, muitas das partículas são

envolvidas na reação pozolànica, formando uma maior quantidade de gel de C-S-H,

que parece ter uma estrutura interligada (SARKAR et aI., 1990). Dentro de 28 dias,



muitas partículas de sílica ativa são consumidas pela reação pozolànica. O produto da;

reação inicial é um gel rico em sílica que mais tarde transforma-se em um tipo de C

S-H morfologicamente diferente, mais compacto (SARKAR & AITCIN, 1987).

Certamente, este seja o fator que mais contribui para as resistências elevadas nos

Concretos compostos com matrizes de cimento Portland com sílica ativa (SARKAR

& AITCIN, 1987).

Dados experimentais (DETWILER & MEHT A, 1989) mostram que, até a

idade de 7 dias, a influência da sílica ativa na resistência à compressão do concreto

pode ser atribuída principalmente ao efeito fisico (efeito filer) devido ao tamanho da

partícula. Entre 7 e 28 dias, ambos os efeitos, o fisico e o pozolànico, tomam-se

importantes. ~
A maior parte do CH liberado inicialmente pela hidratação do cimento é t

rapidamente consumido pela reação pozolânicacom a sílica ativa. Alguns podem até I
J

permanecer na matriz, mas ficam como cristais muito finos. Tem sido demostrado i

(SARKAR et a\., 1990) que o CH na solução é necessário para a dissolução das l.

partículas de sílica ativa, as quais agem como pontos de nucleação. A subseqüente

transformaçào de partículas de sílica dissolvidas em gel rico em sílica, seguido pela .

formaçào de C-S-H, não permite o crescimento livre de grandes cristais de CH, em .

qualquer estágio da hidratação (SARKAR et aI., 1990).

A característica dos concretos com resistência muito alta, compostos com

silica ativa, é ~arcada por ligações fortes na interface pasta-agregado, logo nas

primeiras idades. A importância do consumo de CH pela reação pozolânica é

estabelecida pelos contatos diretos entre o C-S-H (produto gerado pela própria

reação) da pasta endurecida e o agregado sem a zona intermediária de CH orientados.

As partículas de CH bem cristalizadas. geralmente visíveis na interface pasta

agregado dos concretos com resístência mais baixas, são conhecidas por afetar

negativamente as resistências mecânicas, devido a fratura ao longo dos seus planos

de clivagem durante os ensaios à compressão (SARKAR et a\., 1990).

De fato, o exame de amostras fraturadas de pastas endurecidas de cimento

Portland revela que as microfissuras geralmente passam ao redor dos grãos de

cimento anidro a ao longo dos planos de c1ivagem do CH (STRUBLE et a\., 1989).
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El:1s também aparecem passando através dos vazios existentes nos produtos de

hidratação "inner" e "outer", sem nenhuma aparente mudança de direção. As

microfissuras são freqÜentemente ramificadas em ambas as direções (para frente e

para trás) ou bifurcadas em suas extremidades. São ainda observadas, algumas vezes,

discretas microfissuras antes dessas e:-.1remidades. Como caracteristicas das

microtissuras, incluem também um padrão próximo a uma senóide de curtos

S~\!mentos (comprimento com cerca de 10~Lm). Talvez, o mais importante tipo de

microfissura seja aquele interrompido que se forma, deixando material não fraturado

através dela (STRUBLE et aI., 1989).

A porosidade em matrizes de cimento Portland com a presença de sílica ativa

klll sido muito discutida. Por exemplo, pesquisas recentes (BENTS & STUTZ~IAJ.'\j,

1<)<)-l, KJELLSEN et aI., 1997; KJELLSEt\, 1996; LI et aL, 1996) revelam que, em

i•..L1d~s avançadas, misturas contendo silica ativa apresentam maiores percentagens de

1'\)[05 do tipo carapaça vazia. As imagens de ~[EV revelam que muitos cristais de

C11 s~ formam dentro das carapaças vazias já presentes~.no sistema, confirmando a

I'rdcr~ncia de formação dessa fase nos vazios (KJELLSEN et aI., 1997).

O fenômeno (maior porosidade do tipo carapaça para amostras com SA) tem

sldn justiticado como resultado da dissolução do CH pela reação pozolànica com a

sdi...:a ativa, que deixa aparente as carapaças vazias, e/ou devido à reduzida formação

dI.' novos produtos hidratados, dentro da periferia do grão de cimento original. A

l~)flnaçào de produtos "inner" parece ser menos favorecida em dosagens de cimento

PlH11and com sílica ativa (KJELLSEt\ et aI., 1997).

Há dados (LI et aI., 1996) que confirmam que a adição da sílica ativa reduz

ba:itante a continuidade dos poros, mas podem ter menos influência na porosidade

ll)!al Por outro lado, deve-se considerar que a presença da silica ativa, além do efeito

pronunciado no refinamento da estrutura dos poros, contribui também para uma

maior homogeneização na distribuição dos hidratos (CAO & DET\VILER, 1995).

Outro dado importante diz respeito à polimerização dos silicatos em matrizes

com e sem sílica ativa. Com base em dados experimentais (ZHA0.'"G & OlOR V,

1991), considerando pastas de cimento Portland com baixa relação águalaglomerante

(aJag < 0,40), a quantidade de água não evaporável tem pouco aumento durante um

longo penodo de hidratação (5S0dias). r\a presença de silica ativa, a quantidade

d~ssa água diminui entre 90 dias e 550 dias de hidratação, devido à liberação de
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agua, durante a polimerização dos silicatos neste período. Também tem sido

divulgado que, numa pasta com sílica ativa, o comprimento médio da cadeia dos

polisicatos do gel de C-S-H aumenta de acordo com a quantidade de sílica ativa

presente no sistema e com o passar do tempo. Na ausência da sílica ativa na matriz

(pasta de cimento endurecida) os silicatos provavelmente irão pollmerizar também,

mas numa idade mais longa (após 550dias - lHA.l~O & 'OlOR V, 1991) Port~nto, a

quantidade de água não evaporável não parece ser uma medida válid::. para monitorar

a hidratação de pastas de cimento, que contêm materiais pozolànicos como a sílica

ativa, especialmente para longas idades.

Outros resultados experimentais (LI et aI., 1996) também confirmam que a

pasta com baixa relação alc e com sílica ativa contém muito menos água não

evaporável. Essa diferença pode ser relacionada à maior energia superficial da sílica

ativa. Como a energia e a área superficial das partículas de silica ativa são muito I
altas, a quantidade de água adsorvida é maior do que a proporçào fisica da silica ,

ativa. Como resultado, menos água está disponivel para reagir com as particulas de' ti
cimento nas primeiras idades, agravando a situação no caso de misturas com relações II
alc muito baixas, pois já se tem uma quantidade de água limitada. Neste caso, a I

quantidade de CH liberado da hidratação d0 cimento pode ser menor do que numa Ipasta pura e o C-S-H gerado também é reduzido. Embora a reação pozolànica entre

silica ativa e CH produza C-S-H, o total de produtos hidratados são menores do que !I
numa pasta pura, levando a uma porosidade total maior. Este fato está de acordo com I
os indicadore;:s de ~ue a silica ativa não reduz a porosidade total, embora contribua 1i
para o refinamento dos poros. '

Existem confirmações (lHANO & OlORV, 1991) de que a reação

pozolànica começa mesmo antes de um dia e continua até longas idades. A cinética

dessa reação é muito influenciada pela relação a/ag, pois quanto menor alag, menos

CH será gerado para reagir com a sílica ativa. Resultados experimentais (lH..\J."\;O&.

GJORV, 1991) confirmam que somente após 550 dias de hidrataçào é possivel

consumir totalmente o CH gerado pelo cimento, cOm a presença de 16% de sílica

ativa (considerada em substituição á massa de cimento) em qualquer relação a/ag

menor do que 0,40. Quando a relação alag é maior (0,60), necessita-se de uma maior

quantidade de silica ativa (25~ó) para se ter o mesmo efeito. Do ponto de vista de

durabilidade, questiona-se como lima quantidade reduzida de CH pode afetar a
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composição da solução do poro e, por conseguinte, o pH do concreto. De acordo com

os dados experimentais (ZHANG & GJOR V, 1991), mesmo na situação de consumo

total do CH pela reação pozolànica, o pH foi cerca de 12,7, que é ligeiramente maior

do que uma solução saturada de CH. A validade desse resultado (pH=12,7) é

duvidosa, considerando que a presença de CH na matriz contribui para a manutenção

de pH elevado no concreto. A confirmação desse resultado indicaria que o· teor de

álcali (Na, K, ...) no cimento tem maior influência na alcalinidade do concreto.

A baixa quantidade de CH numa pasta com sílica ativa pode também causar a

decomposição do gel de C-S-H. A característica do gel de C-S-H, produzido pela

hidratação do cimento, é ter alta relação Ca/Si e esse C-S-H é quimicamente estável

apenas em solução supersaturada de CH (LI et aI., 1996). Na medida em que a sílica

ativa reage com CH, formando um novo C-S-H com baixa relação Ca/Si, a

concentração de CH é gradualmente reduzida, e aquele C-S-H, ainda presente com

alta taxa Ca/Si, toma-se instável e se decompõe (LI et aI., 1996). Desde que essa

decomposição aumente a concentraçào de CH, um novo equilíbrio é alcançado na"

solução. Quando o C-S-H original se decompõe, a estrutura da pasta com sílica ativa

pode torna-se mais porosa (LI et aI., 1996).

/' A dissolução do CH via reação pozolànica com a sílica ativa contribui para

formar um caminho conectado na porosidade inerente à zona de interface pasta

agregado, que é reconhecidamente a parte mais fraca no concreto, devido à

exsudação interna e a maior concentração de CH nesta região (BENTS &

STUTZMAN, 1994). Obviamente, este fenômeno é uma função da relação

água/sólidos no concreto, bem como de sua história de cura. É bem conhecido que

tanto a reatividade pozolànica da sílica ativa quanto a morfologia dos cristais de CH

são funções da temperatura de cura. 'l\a verdade, é necessário avaliar a dimensão das

implicações dessa maior porosidade na zona de transição e na pasta como um todo,

em casos reais (obras comuns) com amostras de concreto CAD. Questiona-se sobre

quem, entre os fenômenos descritos, interfere mais na resistência mecânica: o C-S-H

gerado pela reação pozolànica ou o poro originado da dissolução do CH, como

resultado dessa mesma reação pozolànica. Os efeitos dessa reação são também

dependentes da relação a/ag e parecem contraditórios, pois propiciam ao mesmo

tempo uma estrutura mais compacta e uma porosidade maior (mesmo que sejam

poros não comunicados), devido a dissolução do CH. Isto indica que pode haver
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incoerências nas comparações entre resultados de porosidade e resistência mecânica,

quando ocorre reação pozolànica no sistema.

De qualquer modo, há evidencias da sinergia das duas adições (escória e

sílica ativa) porque elas diminuem drasticamente a quantidade de CH no concreto ou

afetam a morfologia dos cristais de CH. Isto tem tanta importância no

desenvolvimento de resistência do concreto, quanto tem a maior formação de C-S-H,

resultante da reação pozolànica. Os papéis dos dois maceriais cimentícios

suplementares, sílica ativa e escória, são complementares no sentido'de que a silica

ativa contribui para o desenvolvimento da resistência nas idade iniciais, considerando

que a progressiva hidratação da escória, bem mais lenta, contribui para a resistência

nas idades mais avançadas. A escória também permite que a água hidrate primeiro o

cimento, o que é importante em misturas com baixa relação água/aglomerante.

Existem também dados que contirmam o efeito das duas adições, na redução do

tamanho t:: continuidade dos poros.
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5. Efeito da temperatura de cura na hidratação e nas
propriedades das pastas de cimento Portland
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É consenso na literatura o entendimento de qlje o mecanismo de hidratação

dos aglomerantes hidráulicos é uma reação de natureza exotérmica.

Com a elevação de temperatura, durante uma etapa do processo inicial de

hidratação, consegue-se acelerar as reações, de modo a obter-se resistências maiores

em curtos espaços de tempo. O melhor momento para aplicação de ciclos térmicos é

durante o estágio de aceleração, após o período de indução (após inicio de pega do

cimento). Observa-se que o aumento da temperatura de cura contribui para que

ocorram mais rapidamente os picos caracteristicos nas curvas calorimétricas

referente a hidratação do cimento Portland, correspondentes ao 3° estágio (período de

aceleração - processo ainda controlado quimicamente - SCRIVEN'ER & WIEKER,

1992) . .-

É importante ver que os patamares do 4° estágio (período de desaceleração 

processo controlado por difusão iônica) também são modificados, indicando que a

velocidade das reações das diferentes fases presentes no cimento Portland são

afetadas pela temperatura de cura. Signitica que os efeitos da cura acelérada, pelo

aumento da temperatura, ocorrem também durante as idades posteriores, reduzindo o

progresso da hidratação após os ciclos térmicos (SCRIVENER & \VIEKER, 1992).

Em temperaturas mais elevadas de cura, a taxa de hidratação diminui ao

longo do tempo. Sobre essa questão, tem-se justificado o fenômeno de uma forma

simplista, como conseqüência de um encapsulamento dos grãos anidros de clinquer

durante os ciclos térmicos, o que dificulta o processo i de hidratação posterior
I

(ASAGA et aI, 1992). Este fenômeno acaba refletindo ~m um menor ganho de

resistência mecânica ao longo do tempo, em função de uma cura térmica

implementada nas idades iniciais. Com isso concorre também uma maior porosidade

associada à cura térmica.

O comportamento das principais fases presentes no cimento quando

hidratadas em diferentes temperaturas confirmam reatividades diferentes, confomle

pode ser visto na Tabela 04 (ASAGA et aI, 1992).

;<)



Observa-se que a quantidade de alita que reage nas idades avançadas (a partir

de 28 dias) não é afetada pda temperatura de cura. Aos 28 dias, as taxas de

hidratação são praticamente iguais (cerca de 80%) independentemente da

temperatura de cura. r\o caso da belita, as temperaturas mais elevadas aceleram o

processo, também nas idades avançadas.

TABELA 04 - Variaçào da taxa de hidrataçào (%) das fJses presentes no

cimento Portland com a idade (ASAGA et a!., 1992)

AlitaBelitaAluminatoFerrita

I dia

28 dias1 c:fu28 dias1 dia28 dias1 c:fu28 dias

20"C

5078~20~883938
50"C

65801248818538J<)

80"C

758235688591~l51

A hidratação da fase aluminato à temperatura acima de 500C é bastante

afetada nos estágios iniciais, de modo que com 1 dia é possível hidratar mais de 80%.

Na fase ferrita, observa-se que a temperatura interfere acentuadamente na velocidade

de hidratação inicial, mas quando atinge 50% de produto hidratado o processo parece

independer da temperatura de cura.

Os produtos hidratados com o uso de cimento Portland comum são os

mesmos, tanto na cura térmica quanto na cura normal, formando C-S-H, CH, AFt e

AFm.

As reações de hidratação t~m sua velocidade controlada pela concentração da

quantidade relativa de compostos anidros presentes e pela reatividade dos compostos

do cimento, isto é, pela capacidade de reagir com a água, formando compostos

hidratados. Depende também da finura, da composição do cimento e da relação

água/cimento. O aumento da temperatura de cura é outra forma de aumentar a

velocidade de hidratação, favorecendo as condições de dissolução/precipitação e

difusão, para que os compostos reajam entre si.

A discussão da cura térmica entra no campo da termodinâmicae baseia-se em

conceitos da energia cinética, energia de ativação, energia potencial etc., conceitos

todos voltados para sistemas gasosos. 1'\ão é o caso do processo de hidratação do

cimento Portland (essas são reações muito complexas), porém parece válida essa
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aproximação para justificar o aumento da velocidade da reação com o aumento da

temperatura.

Em um sistema gasoso, para que a reação ocorra, é necessário que as

moléculas colidam com uma energia cinética mínima, denominada energia de

ativação. Portanto, o aumento da temperatura aumenta a freqüência dessas colisões,

favorecendo as reações (CALLISTER, 1994).

Como a energia do sistema deve permanecer constante, a energia cinética de

duas moléculas que colidem é convertida, em parte, em energia potencial. A relação

entre energia de ativação e a energia potencial total (reagentes e produtos) pode ser

representada em um diagrama, em que a energia de ativação aparece como urna

barreira de energia potencial, entre os reagentes e os produtos. Somente as moléculas

que colidem com urna energia cinética no mínimo igual à energía de ativação são

capazes de superar essa barreira e de transformarem-se em produtos. Logo, quanto

maior o número de moléculas com energia suficiente para reagir, mais rápida será a

reação (CALLlSTER, 1994) . •.

De acordo com a literatura (KJELLESEN & DETWILER, 1992), a energia de

ativação é geralmente maior quando o mecanismo é controlado quimicamente

(superior a 42kJ/mol) comparado ao mecanismo controlado por difusão (cerca de

21 kJ/mol). Mais uma vez, no caso dos aglomerantes, justifica-se que o melhor

momento para aplicar a cura térmica são os primeiros estágios da hidratação,

particularmente' logo após o início da pega do cimento, cujo processo é ainda

controlado quimicamente.

O desempenho do aglomerante na cura térmica está ligado ao comportamento

das fases do c1inquer, sob ação da temperatura. A cinética das reações das fases

silicato são alteradas pela variação da temperatura, mas os produtos gerados são os

mesmos. As reações da fase intersticial podem sofrer grandes modificações sob

temperaturas elevadas. O importante é como acompanhar essas modificações na

microestrutura das pastas de cimento Portland.

Sugere-se a utilização de várias técnicas que monitoram o desenvolvimento

da microestrutura, ao longo do tempo, atraves da realização de ensaios em idades

preestabelecidas, A identificação elou quantificação de fases assumem grande

importância na interpretação dos resultados obtidos.

61



5.1. Identificação de compostos no cimento anidro

A técnica de difração de raio X permite investigar a estrutura cristalina e

identificar os componentes mineralógicos de um determinado material. As

condições de di fração que obedecem à Lei de Bragg são definidas como:

nÀ =; 2d sen8
sendo:

n = número de ordem;
À = comprimento de onda dos raios X;
d = distância entre planos cristalinos;
8 = ângulo de incidencia dos raios X (28 corresponde a abcissa no
difratograma).

(
(
('

Os compostos cristalinos, semi-cristalinos e amorfos têm sua identiticação

diferenciada pela intensidade dos picos (ordenada da figura) apresentados nos

difratograma.,. As substâncias cristalinas apresentam picos acentuados, embora,

quando mal cristalizadas, não sejam bem definidos. Quando as substâncias são

vítreas, há um halo amorfo entre 280 e 340 28. Segue; na Figura lI, o exemplo de um
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A partir da variação do ângulo "8", desde que conhecido o "i.", determinam

se os diferentes valores de "d", o que permite identificar os componentes"

mineralógicos de um sistema polifásico, como é o caso do cimento Portland anidro e

hidratado.

difratograma para o cimento Portland anidro.
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Na identificação das fases presentes no cimento Portland anidro por DRX,

pode-se ver que a alita é a fase predominante, apresentando picos mais intensos a

29,4°, 32,2°, 32,6°, 34,4°, 41,3°, 51,7° e 51,8° 28. Estes tendem a englobar os picos

produzidos por outras fases. A identificação da belita é dificil, pois seus principais

picos coincidem com os da alita (32,2°, 32,6°, 34,4°, 41,3° 28). Logo, a identificação

da belita, geralmente, é feita por picos menos intensos, tais como: 26,4° e 39,5° 28.

A fase aluminato apresenta picos com baixa intensidade e a sobreposição com

a tàse ferrita também dificulta a sua identiticação. O principal pico da fase aluminato

coincide com alita (33,2° 28). A fase ferrita é fracamente cristalina e os seus picos

largos não são muito intensos. Os principais da ferrita são 12,1°,24,4°,32,2° e 33,9 o

28, sendo que os dois primeiros aparecem sozinhos, porém com baixíssima

intensidade. O 33,~ 28, apesar de aparecer isolado, está muito próximo da fase

aluminato sobreposto ao da alita, o que também dificulta a identificação da ferrita.

'::-"
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5.2. Identificação de compostos no cimento hidratado

I
i

A identificaçào dos compostos presentes, na pasta de cimento Portland

hidratado pode ser acompanhada pelas técnicas de difração de raio X (ORX) e de

análise térmica diferencial (DTA), O uso da técnica da Termogravimetria (TG)

permite identificar e quantiticar, com bastante confiança, os fenômenos ocorridos

durante os ensaios.

(

"
\'

(H

eC)

115 a 125
135al40
185 a 200
530 a 550

temperatura de volatilizaçãosubstância que reage

(perda de material volátil)

Silicato de Cálcio Hidratado

Etringita
Fases AFrn

Hidróxido de Cálcio

TABELA 05 - Temperaturas de referência (OT A) para a identificação dos

fenômenos correspondentes (CA~IARD;l, BATT AGl0: & CINCOTTO, 1996)

No estudo dos aglomerantes, a importância das análises térmicas deve-se à

possibilidade de quantificar o grau de hidratação e acompanhar a evolução da

hidratação ou da carbonatação, de identificar e quantificar as substâncias

constituintes, as impurezas ou os adulterantes e também de auxiliar no controle de

qualidade dos aglomerantes,

A análise térmica abrange um grupo de técnicas, através das quals uma

propriedade fisica de uma substância e/ou de seus produtos de reação é medido em

função da temperatura e/ou tempo, enquanto a substância é submetida a uma

programação controlada de variação de temperatura.

Dados da literatura (CAMARINl & BATT AGIN & CINCOTTO, 1996),

como referência, são disponíveis para análise ténnica diferencial (DT A) de amostras

com past"s de cimento Portland hidratada à temperatura ambiente (Tabela 05). A

pré-identificação da substância que reage (perda de material volátil) e a i

correspondente temperatura em que a reação ocorre são importantes para Iinterpretação dos resultados obtidos neste tipo de ensaio.

i
II
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l\a Tcrmogravimctria Dinâmica (mais usualmente empregada) a amostra é

aquecida num ambiente em que a temperatura varia de uma maneira pré

determinada, preferencialmente a uma razão linear. As curvas típicas fornecem

informações sobre a estabilidade térmica, sobre a composição da amostra inicial e de

qualquer produto intermediário que se formou, bem como sobre a composição do

resíduo.

o estudo das pastas endurecidas de cimento visa detectar a variação de massa

dos materiais voláteis que são perdidos no processo de aquecimento. Os cálculos de

perda de massa, a partir dos resultados da TG, consideraram algumas faixas de

temperatura, conforme apresenta-se no Tabela 06, correspondentes principalmente à

perda de massa, devido à evaporação de água livre e de água combinada (água de

cristalização entendida como água não evaporável).

TABELA 06 - Temperaturas de referência (TO) para quantificação dos fenômenos
.'

correspondentes (CAMARINI, BATTAOIN & CINCOTTO, 1996)

variação em função da perda de massa temperatura eC)

água livre 20 a 80
água combinada dos produtos hidratados 80 a 440

água do Ca(OH)2 440 a 500

CO2 referente principalmente a carbonatação da Portlandita 500 a 900

Em pasta's de cimento hidratadas sob cura normal (T = 23°C), é possível

identificar por DRX que as fases do c1inquer são consumidas em velocidades

diferentes, em função das respectivas reati ..•idades. Assim, a alita e o aluminato

reagem antes da belita e da ferrita, de modo que em 90 dias quase não se detectam

picos relacionados às fases alita e aluminato (T AlLOR, 1992).

O difratograma é rapidamente dominado por picos de CH. Hã também

formação de uma banda difusa, correspondendo ao C-S-H que tem baixo grau de

cristalinidade em relação aos compostos de origem (alita e belita).

As fases hidratadas de aluminato, possíveis de ser observadas, dependem da

composição do cimento, da idade e das condições de cura. Em geral, a AFt

(altamente cristalina) apresenta picos (9,1° e 15,8° 28) em algumas horas, os quais

atingem valores máXimos em 1 dia. A partir dai, tendem a enfraquecer e devem



desaparecer completamente, dependendo das condições favoráveis (relação

CJ.NSOJ) para a transformação AFt em AFm.

Os picos das fases AFm começam a aparecer após 24 horas e tornam-se mais

intensos à medida que os picos de AFt diminuem em intensidade. Em geral, há

diticuldade em identificar a fase AFm, pois trata-se de uma fase fracamente

cristalina. Essa fase pode aparecer com algumas variações, conforme tem sido

divulgado, sendo mais comum apresentarem 12 moléculas de água C.~A SH1: e picos

principais em 10,1°, 20,2°, 31°, 36,6°, 37,3° 38,7" e 41,9" 26.

A identificação por DRX dessas fases (AFt e AFm) pode ser dificultada por

modificações na estrutura dos cristais, durante a preparação da amostra. A secagem e

a moagem da amostra podem modificar a estrutura do cristal e alterar os valores de

28 no DRX Tais modificações podem também ser introduzidos pelo tipo de cimento

usado (em fi.:nção do teor de C)A), dosagem estudada e condições de cura. Por

exemplo, a secagem à temperatura entre 900C e 1000C ou a excessiva trituração

(moagem) da amostra podem indicar picos de intensidades altas para a fase AFm

entre 11° e 12° 26. A temperatura elevada de cura é suficiente para alterar mais ainda

a estrutura desses hidratos (PATEL, BLAND, & POOLE, 1996).

Em presença de carbonato, pode ocorrer o carboaluminato ColA CH11 com

pico em 11,6° 26 (TA YLOR, 1992). As fases que contêm CO/- formam-se por

carbonatação do C.•A.HIJ. Pode também haver a desidratação do ColA SHI2,

produzindo C.•A SHIO.

É possível a presença da calcita ser detectada pela ocorrência de picos nos

àngulos 23°, 29,4°, 36°, 39,4°, 43,1° 47,4° e 48,5° 26, sendo o mais intenso em 29,4°

28.
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Os compostos hidratados formados nas amostras com cimento Portland

comum, submetidas à cura térmica com TI11;Í,,=50°C, não diferem daqueles formados

sob cura normal (T = 23°C). Sabe-se que nesse cimento a quantidade de CH aumenta

ao longo do tempo, traduzindo o progresso da hidratação. Quando se utiliza cura

térmica, essa quantidade de CH é aumentada, pois o aumento da temperatura

favorece a maior formação de CH (ASAGA et a\., 1992; CAO & DET\VlLER, 1995; ~

CAivIAR~1., 1995; SCRI\'Et\"ER & WIEKER, 1992; TAYLOR. 1992).

"'.•.....
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Com respeito aos teores das fases AFt e AFm, estes parecem diminuir com o

aumento da temperatura. A AFt não é encontrada acima de 60"C ou 70°C e pouco ou

nenhum AFm (ou outras fases de AFm) são encontrados quando a cura térmica é

realizada em temperaturas de 90"C ou I00"c.

Em temperaturas elevadas, a AFt é instável e o sulfato encontra-se

combinado em outras fases (AFm ou C-S-H) ou pode permanecer livre' na fase

liquida (SIEDEL, et aI., 1993). Após o tratamento térmico, a AFt decomposta pode

formar-se novamente nas idades mais avançadas, denominando-se AFt secundária

(reação expansiva). Admite-se que a origem do sulfato requerido para formação da

AFt secundária possa vir da fase AFm, ou mesmo venha do sulfato que está

misturado com os hidratos do C)S, O periodo de tempo para que AFt volte a se

formar é bastante variável, podendo ocorrer em dias ou anos, após o tratamento

térmico. Estudos específicos têm di\lllgado que a maior expansão, na condição de

elevada umidade, pode desenvolver-se em cerca de 20 dias, permanecendo constante

a partir dessa idade20•
"

A presença de umidade é condição necessária para que a AFt secundária

ocorra. Em geral, esta forma-se nas microfissuras, nos vazíos e na interface matriz

agregado (zona de transição), resultando nà expansão característica da formação da

AFt, caso não haja espaço suficiente para acomodar seus cristais (SIEDEL, et aI.,

1993). Estes fatos podem explicar o baixo desempenho em cura térmica de cimentos

ricos em e)A.

Algumas investigações! I têm revelado que a formação da AFt secundária

pode ser responsável pela deterioração de concretos pré-moldados curados a vapor

(T 013X >75°C). Como já foi dito, a fase AFt é instável à alta temperatura, portanto a

cura térmica resultaria em concreto contendo menos AFt, porém maior quantidade da

fase AFm e de componentes expansivos não-hidratados. A expansão retardada em

concreto tem sido atribuída à transformação da fase metaestável AFm (e

componentes expansivos remanescentes) na fase AFt, em condições de cura úmida

em temperatura normal (23°C).
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A formação da AFt secundária pode ser confirmada por DRX, tendo em vista

o sensível aumento da intensidade do pico correspondente. O primeiro pico referente

à AFt secundária pode estar localizado entre valores do espaçamento basal 0,973nm

(AFt 9,05° 28) e 0,892nm (AFm 9,95° 28), o que permite sugerir que a quantidade de

sultàto na fase sulfoaluminato de cálcio pode ser uma média daquele visto nas duas
2~fases -.

A formação de AFt dentro do gel de C-S-H provavelmente é bem

microcristalina, talvez pobremente ordenada e possivelmente com baixa ou variável

quantidade de água. Em tais circunstâncias esta AFt pode não ser detectável por

DRX (SCRIVE1'orr:R & LE\'v1S, 1997).

o tratamento térmico dos cimentos com baixo teor de escória «40%)

provoca mudanças desfavoráveis na composição das fases dos compostos hidratados,

sobretudo em temperaturas acima de 80°C (TA YLOR, 1992). Nestas condições,

forma-se a tàse hidrogranada, com baixo teor de Si02 com picos em DRX no.

intervalo 26,4° a 26,3° 28 e 39,3° a 39,00 28. Podem também ocorrer outros picos em

DRX para a fase hidrogranada, tais como: 17,5°28, 20,2°28, 26,9"28, 35,4°28,

39,8°28, 45,3°28 e 53,5°28. A identificação dessa fase por DRX é muito dificultada

porque, em geral, seus picos estão superpostos com outras fases que estão presentes

em maiores quantidades (CH, silicatos anidros ...).

Conforme se discutiu, considerando matrizes de cimento Portland com

escória, a gehlenita hidratada (C2ASHs) não se forma, quando nas condições de cura

não se tem elevação de temperatura2J• Em condições de cura térmica, a gehlenita

hidratada (C2ASHs) transforma-se em hidrogranada (picos deDRX: 17,3°28 a

17,6°28 e 27,9"28 a 28,1°28l-l, composto de menor resistência que contribui para a

queda de resistência com a idade25. 26. A identificação da gehlenita hidratada

(
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(C2ASH~) por DRX pode ser realizada pelos picos 31,05°29 e 7,1°29 (MURA T,

1983) ou 6,6°28; 13,5°20; 20°28 e 21°29 (ZAMPIERI, 1989). A gehlenita hidrataeja

(C2ASH~) também pode ser identificada por DT A, quando ocorre alguma

desidratação à temperatura de 21 OOCdurante o ensaio (MURA T, 1983; ZA~tPIERI,

1989).
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Inicialmente é importante discutir a presença da gipsita no cimento Portland.

Sabe-se que ela é adicionada ao clínquer não apenas para controlar a pega do

cimento Portland, mas também seu efeito pode ser visto no desenvolvimento da

resistência, especialmente durante as primeiras 24 horas. O sulfato de cálcio, ao

passo que r~tarda a hidratação do C3A (controlando a pega), acelera a hidratação do

C3S (desenvolvendo resistência). Neste processo, a micromorfologia do C-S-Hé

alterada. Ainda há muita dúvida sobre os mecanismos associados nos dois casos.

Especificamente em relação ao último (acelera hidratação do C3S), por exemplo, não

é muito bem explicado o porquê da redução da resistência nas primeiras idades,

quando há teor de SOl acima do ótimo e também não é bem esclarecido o

mecanismo em que a gipsita afeta a resistência nas idades mais avançadas.

Já é largamente aceita a idéia de que, na pasta de cimento Portland, a AFt é

transformada em AFm durante os primeiros dias de hidratação, sendo este fenômeno

relacionado ao prosseguimento da hidratação da fase aluminato. Freqüentemente, em

concretos de longa idade, tem-se a presença de AFt, mas raramente observa-se o

AFm. Essa ausência poderia ser devido aos pequenos tamanhos dos cristais, que

diticultam os resultados em DT A e DR.X.

Conforme discutem alguns autores (KUZEL, 1996; TA Y'LOR, 1993), em

temperaturas ordinárias, o AFm é termodinamicamente instável, comparado à

etringita (AFt) e à hidrogranada. A transformação de AFt em AFm nas idades iniciais

pode ser anulada na presença de pequenas quantidades de CO: na pasta, ocorrendo a

formação da fase hemicarbonato ou monocarbonato em seu lugar. As fases AFm e

monocarbonato (ou hemicarbonato) não podem coexistir e, com a absorção de C02,
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FIGURA 12 - Influência do CO: nas reações de hidratação do C3A em cimentos
Portland (KUZEL, 1996)

Ao verificar a seqüência das reações apresentadas na Figura 12, entende-se a

recomendação para que o cimento Portland contenha algum carbonato de cálcio

reativo, com o objetivo de evitar a formação de AFm (nas idades iniciais) e

conseqüente formação da AFtS, como um primeiro passo dacarbonatação do AFrn,

nas idades mais avançadas (KUZEL, 1996).

Com respeito à incorporação de AFm no gel de C-S-H é possível que

camadas ou grupos de camadas (de AFrn) persistam na presença de C-S-H, mas de

um modo disperso. Fragmentos de outras fases (ex.: hidrotalcita, AFt...) parecem ser

incorporados ao gel de C-S-H de modo similar. Portanto, o desaparecimento das

fases AFm e de outras fases de aluminatos hidratados pode também ser devido às

combinações da substituição de "AI" no C-S-H, da absorção de sulfato pelo C-S-H e

da dispersão de fragmentos das fases hidratadas de aluminatos no gel de C-S-H

(TAYLOR, 1993).

Questiona-se se a formação da AFt é acompanhada de expansão. A

explicação de que a expansão deva ser devido apenas ao aumento no volume sólido,

que ocorre quando a AFt é formada, não é muito consistente. Os volumes relativos
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para a formação de AFt de um sistema C3A + gipsita + água são similares aos de

formação de C-S-He Ca(OH): de um sistema C3S + água. No último caso, porém, a

expansão é muito menor, mesmo se a pasta for conservada em água (TA YLOR,

1993). Ambos os casos são reações de hidratação, em que a água é incorporada nos

produtos sólidos, considerando o fenômeno da retração química.

Crê-se que não existe uma regra geral entrê a variação no volume. sólido em

material cimenticio e variação no volume do material como um rodo. A variação na

porosidade deve ser levada em conta, o que faz o fenômeno depender da extensão na

qual as partículas de produtos são acomodados na estrutura de poros existentes.

Outra questão interessante é que não existe relação direta entre quantidade de

AFt formada em uma pasta de cimento e o grau de expansão. Com base em estudos

experimentais (TA YLOR, 1993), um cimento Portland tipo V (ASTM - resistente a

sulfatos). contendo excessiva quantidade de gipsita, produz substancial quantidade de

AFt na hidratação, porém as pastas feitas com esse cimento expandem muito menos

do que aquelas feitas com cimento branco, as quais produzem quantidades similares

de AFt. Cimentos supersulfatados produzem mais AFt na hidratação, mas concretos

feitos com eles são geralmente mais estáveis em volume do que aqueles comparáveis

feitos com cimentos Portland comum (T AYLOR, 1993).

Vários fatores são levados em conta para diferenciar graus de expansão que

podem estar associados com formação de uma dada quantidade de AFt. Tem-se que

considerar a consistência do material, quando a AFt é formada, porque a expansão

não é percebida no período em que a pasta está suficientemente fluída.

A presença de Ca(OH)::: tem sido considerada condição necessária para

expansão, seja pelo seu efeito negativo na morfologia da AFt seja pelo local na

microestrutura em que a AFt é depositada posteriormente. Este fator é provavelmente

o mais importante (TA YLOR, 1993).

A expansão pode ocorrer a partir do crescimento orientado dos cristais de Aft.,

na superficie de um aluminato anidro ou sulfoaluminato. Isto pode produzir altas :-

tensões púr duas razões: a AFt é precipitada a partir de uma solução supersaturada e ._.

sua formação é concentrada em locais relativamente pequenos. Se a precipitação.~
;;,

ocorre eventualmente através do material, a supersaturação é baixa e as tensões sãoJ
•••

distribuídas. A alta concentração de Ca(OH): na solução do poro é necessária para a:,

expansão ocorrer, porque ele baixa a concentração de lons a\umi.nato$ e, portanto, .
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favorece precipitação na superficie de aluminatos anidros ou sulfoaluminatos

(T AYLOR, 1993).

A situação em que a Aft é depositada mais unifom1emente (resultado do

transporte para grandes distâncias através da solução), ao in\'és de ser depositada na

superfície do aluminato, existe com a utilização d.ecimentos supersultàtados, quando

substancial formação de Aft não é acompanhada de expansãu. Os locais

microestruturais onde a AFt é precipitada são comumente influenciados por muitas

características da composição e microestrutura dos materiais iniciais (TA YLOR,

1993). Por exemplo, as matrizes de cimento Portland com adições de escória de alto

fomo parecem não expandir, mesmo quando há aumento na quantidade de sulfato no

cimento (SCRIVE!\Tf.R & LEW1S, 1997) o que está coerente com o efeito da reação

entre CH e escória, reduzindo a concentração de CH na solução do poro e

tàvorecendo uma distribuição de AFt formada de modo mais uniforme na matriz.

Alguns modelos desenvolvidos indicam que a expansão ocorre quando

agregados radiais de AFt são formados ao redor das partículas de Col AJ S. Tal

expansão é resultado das colisões dos agregados radiais uns com os outros. Esses

modelos são fortemente baseados em estudos de MEV (TA YLOR, 1993), em seções

polidas com microanálise de raio X. Os cristais de AFt formados inicialmente ao

redor das partículas de C4 AJ S são pequenos e irregulares, mas subseqüentemente

são formados os agregados radiais com longas agulhas. A expansão começa quando

estes últimos colidem.

A formação da AFt, a partir de um ataque de sulfato de uma fonte externa,

baseando-se tanto em amostras de laboratório quanto em amostras de concreto em

uso, é freqüentemente manifestada pela perda de coesão e de resistência.

5.4. Hidratação do cimento em temperaturas elevadas
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o gíaU de hidratação para o cimento Portland pode ser conhecido por

determinações indiretas e tem como boa aproximação a quantidade de água

quimicamente combinada. Para o cimento Portland comum ela deve ser calculada em

referência à quantidade de água máxima quimicamente combinada, geralmente,

adotada como 25%. Esta determinação está baseada no aquecimento de amostras
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(previamente secas a 110°C) a uma temperatura de até 1000°C, medindo-se a·

variação de massa em relação à massa inicial das amostras, expresso em

porcentagem nas vaflas idades. As perdas de massa traduzem as reações de

desidratação dos compostos hidratados em diversas faixas de temperatura.

Com respeito ao teor de água quimicamente combinada ao submeter a pasta

de cimento Portland comum a ciclos de cura térmica (60°C~Tmh~90°C), afirma-se

que (CAl\lARINI, 1995):

• a perda da água combinada correspondente às fases aluminatos e silicatos

hidratados (em ensaio de TGA se decompõem abaixo da temperatura de 450°C) é

maior para resultados imediatamente após os ciclos térmicos, evidenciando o

aumento na taxa de hidratação;

• a perda da água 'combinada dos silicatos e aluminatos continua aumentando com a

cura úmida adicional (após ciclo térmico). Este aumento é maior para amostras

curadas a temperaturas mais baixas e com regimes isotérmicos curtos;

• a perda de massa correspondente à faixa entre 450"C e 600"C (representa a água

combinada do Ca(OH):), ao contrário, é pouco afetada pela temperatura de cura,

especialmente em períodos de hidratação mais longos.

P~ra o efeito da temperatura de cura, na hidratação são destacados dois

aspectos: 1 - o seu efeito na taxa de hidratação é muito mais acentuado nas primeiras

idades do que em idades avançadas; 2- o grau de hidratação será mais elevado nas

temperaturas mais baixas (KJELLESE~ & DETWILER, 1992). Isto é perfeitamente

coerente com a tese de que uma hidratação inicial rápida sob temperaturas elevadas

retarda a hidratação posterior e resulta numa distribuição não uniforme dos produtos

de hidratação no interior da pasta.

Portanto, a comparação entre regimes de cura deve considerar que a i
velocidade de deposição dos produtos hidratados no sistema de pasta de cimento tPortland depende da reati\idade do próprio cimento e do meio ambiente onde as t
reações ocorrem. Quando o cimento é hidratado à temperatura ambiente (20"C), há

um tempo suficiente para os compostos hidratados se espalharem e precipitarem de

modo relativamente uniforme, pelos espaços existentes entre os grãos de cimento

(região "outer"). Porém, se a hidratação for acelerada (ex.: cura térmica) os produtos

formados, inicialmente mais rápido, dificultarão a difusão posterior de íons e a
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microcstrutura resultante é caracterizada por elevada concentração de compostos

hidratados ao redor dos grãos de cimento e conseqüente formação de grandes poros

na região "outer" (KJELLSEN et aL, 1990; PA TEL et aI., 1995; PA TEL et aL, 1996;

SCRIVENER, 1992; SCRIVEt\cR & WIEKER, 1992).

Essa distribuição nào uniforme dos produtos de hidratação afeta a resistência

mecânica, porque a relação geVespaço nos interstícios é menor do que seria no caso

de uma hidratação lenta (distribuição uniforme). As áreas menos resistentes

localizadas acabam reduzindo a resistência da pasta como um todo.

Outro efeito da elevação da temperatura nos produtos de hidratação é o

aumento no tamanho dos poros, principalmente na zona de interface pasta-agregado.

Há evidências de que a cura térmica só reduz o volume de poros menores do que

25nm a 35nm (KJELLSEN et aI., 1990). Portanto, neste caso, é de se esperar uma

redução também no teor de água interlamelar do C-S-H.

Resultados experimentais (KJELLSEN, 1996) indicam que matrizes de .

cimento Portland com sílica ativa sob cura térmica tem uma maior porosidade nas"

carapaças vazias nas idades avançadas, comparando-se à cura normal.

Em temperaturas de cura elevadas, o C-S-H formado nos produtos "inner"

aparentemente tomam-se mais densos (menor porosidade nos microporos) e os

produtos "outer" contêm poros maiores. A influência da temperatura de cura na

distribuição do C-S-H é maior para relações aJag maiores, especialmente na presença

de silica ativa, pois os produtos "outer" podem tornar-se menos permeáveis - baixa

porosidade (KJELLSEN et aL, 1996). A relação CaJSi existente na composição do C

S-H também é alterada em função da temperatura de cura.

Em um sistema de pasta de cimento Portland endurecida, mesmo que o

cimento seja hidratado à temperatura ambiente, mais de 200 partículas individuais

podem ser caracterizadas morfologicamente, com auxílio de MEV e da análise

sistemática por EDS. As alterações nas taxas CalSi de um ponto para outro dentro da

matriz da pasta cimento refletem a variável composição do C-S-H presente, mas

também pode ser devido à ocorrência de outras fases intimamente misturadas ao C

S-H, tendo possivelmente substituições iônicas (KJELLSEN et aI., 1996).

O gel de C-S-H encontrado entre os produtos "inner", observados na borda

dos grãos de cimento maiores, é quimicamente diferenciado do gel de C-S-H

observado nos produtos "outer", gerados pela hidratação completa dos grãos de
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cimento menores. Estes últimos tem maior variação na composição o que indica que

na região "outer" há uma mistura de gel de C-S-H com cristais de outras fases (CH,

AFm, AFt e até uma forma de ferrita hidratada), sendo esses cristais dificeis de ser

distinguidos pelo uso de MEV (BO~~N & DIA~IO~'D, 1994).

Por exemplo, o CH tem sido identificado dentro da estrutura do C-S-H em

idades mais avançadas. Há hipóteses de que o maior brilho ao redor dos grãos de

cimento das pastas submetidas à elevada temperatura de cura pode ser devido à

mistura entre CH e C-S-H, resultando no aumento da taxa CalSi nesse local. Devido

ao maior número atômico do "Ca" comparável ao "Si", a mistura entre CH e C-S-H

faz aumentar a taxa CalSi nas formações localizadas na borda dos grãos anidros e

resulta em um tom de cinza com maior brilho, quando observado por MEV - BSE

(KJELLSEN, 1996).

Ao contrário do C-S-H, o cristal de CH é o único composto da pasta que

ocorre numa forma relativamente pura, com pequena quantidade de íons

incorporados à sua estrutura. Nas primeiras idades, o CH tende a formar cristais

grandes, semelhante a placas hexagonais, facilmente encontradas em vazios grandes

da pasta de cimento endurecida. Em idade mais avançadas, a superficie de fratura

geralmente apresenta pilhas de placas de CH geometricamente bem definidas. A

morfologia e as dimensões desses cristais (CH) variam numa mesma pasta, em

função da relação alc, do tipo e,da concentraçào de ions presentes e das condições de

cura. Devido à sua dimensão avantajada e, portanto, à baixa área especifica, são

fracas as forças de. ligação entre cristais de CH ou entre ele e outros sólidos da pasta

d· 2:<e cimento .

Na medida em que a temperatura de cura aumenta, a faseCH toma-se mais

entremeada com o C-S-H. Esse fato pode ser explicado pela diminuição da

solubilidade do CH cuja nucleaçào é favorecida pela temperatura (SCRI\~t\~R &

WIEKER, 1992). Nota-se também que sua morfologia varia com a temperatura de

cura e que a quantidade aumenta com o aumento dessa temperatura.

Em temperatura elevada de cura uma maior proporção de CH com morfologia

tipo "c1usters" (com ângulos pequenos) está presente, em oposição à morfologia mais

usual em estrutura lamelar (placas), observada sob condições ambientes. O aumento
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da temperatura de cura também torna o CH mais graúdo e cristalino na interface

pasta-agregado (P ATEL et al., 1996).

Em temperatura ambiente de hidratação (23°C), o CH é distribuído de fonna

uni forme na pasta endurecida, quando há a presença da sílica ativa, enquanto, na

presença de escória, o CH aparece em forma cristalina mais alongada. Em alta

temperatura de cura (ex.: 70°C), os cristais de CH tornam-se menores, numerosos

depósitos e bem distribuídos na pasta como um todo (CAO & DETWILER, 1995) .

A morfologia do C-S-H após hidratação à temperatura ambiente apresenta-se

na forma de fibras curtas e entrelaçadas, mas, quando a hídratação ocorre a 80°C, as

fibras tornam-se longas e afastadas umas das outras29.

Tem-se observado que amostras de C-S-H fonnadas à temperaturas elevadas

são mais polimerizadas do que aquelas formadas à temperatura ambiente (CONG. &

KIRKP ATRICK, 1995).

A partir de micrografias com imagens BSE (elétrons retroespalhados), a

estimativa qualitativa da espessura do C-S-H fonnado nas bordas dos grãos de

cimento anidro em matrizes de pasta de cimento Portlarid, com idade de 28 dias,

mostra uma tendência para aumento, quando há aumento na temperatura de cura. Por

exemplo, essa espessura passa de 5~lm para 15~m, quando a temperatura varia de

20°C para 6ooC, e passa de 5~m para 25~m, quando a temperatura varia de 20°C para.
80°C (pATEL et aI., 1996). Essa observação é coerente com a microestrutura

resultante da hidr,atação acelerada que é caracterizada por elevada concentração de

compostos hidratados ao redor dos maiores grãos de cimento,

De fato, a temperatura de cura tem um efeito mais marcante na microestrutura

dos hidratos fonnados ao redor dos grãos de cimento anidro e daqueles associados

aos grãos de Hadley. Nas temperaturas de cura de 20°C, à idade de 28 dias, a matriz

tem um grande volume de grãos de Hadley, um limitado desenvolvimento de C-S-H

e muitos vazios ao redor dos grãos de cimento anidro. Ao contrário, na

microestrutura dos concretos curados acima de 60°C ocorrem bordas de C-S-H bem

desenvolvidas, ao redor dos grãos de cimento anidro (PATEL et aI., 1996). Essas

~ll METIl\. P. K. Poz:ol=ic .,.j =r.cnLilUlUS by proó>cts as mincnl .ulmi.'lIUre> t"cr conC'l'clC - • cr.1:c:ll ""'''''' In. Fl~' •• b. silÍC'~ fume. slag ond Olha
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bordas de C-S-H geralmente aparecem com duas tonalidades: uma interna

escura e lima externa mais clara. Há também bordas hidratadas bem desenvolvidas,

em cinza claro, ao redor dos grãos de Hadley. A influência da temperatura de cura~i

nas caracteristicas dos hidratados 28 dias após os ciclos témlicos iniciais é

comprovada a partir de resultados experimentais (pATEL et aI., 1996) - Tabela 07.

TABELA 07 - Influência da temperatura de cura na característica dos hidratos

observados por i\LEV (BSE), 28 dias após os ciclos térmicos iniciais (P ATEL,

BLAi\TI &. POOLE, 1996)
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Temperatura máxima dos ciclos
20"C ·n"c 60"C 80"C
< .J% 25% 55% 80%
0% 0% 20% 30%

Formação da etringita secundária5.4.1.

A formação da etringita secundária (AFtS) tem sido apontada como

responsável pelos danos nos concreto, .curados a elevadas temperaturas, mas a

evidência disso ainda não está clara. A formação AFtS refere-se ao reaparecimento

da AFt em um material que foi submetido a áltas temperaturas, suficientes para

destruir alguns ou todos os cristais de AFt, presentes inicialmente (AFt primária).

De acordo com vários autores (CA1\1ARINI , 1995~ KUZEL, 1996~

SCRIVEr--..'ER & LEWIS, 1997~ SIEDEL et aI., 1993) , na maioria das pastas de

cimento Portland curadas em temperaturas mais elevadas (entre 60°C e 80°C),

seguida de cura úmida, a AFt decomposta durante o ciclo térmico volta a formar-se

numa idade mais avançada. i\essa idade, é conhecida como AFt secundária (AFtS) e

tende a ter agulhas mais curtas e grossas com seção transversal hexagonal. O ;a..

-i-o

fenômeno da AFt secundária em concretos submetidos à cura térmica é bastante --

discutido na literatura, havendo controvérsia sobre seus efeitos expansivos e suas r
;.

conseqüências na perda potencial de resistência do concreto em longas idades após o f

GrJos de HadIey com bordas hidratadas
Bordas hidr.ll.adas com C-S-H interno escuro e C
S-H externo claro

Obs.: a pré-curJ. em todos os ciclos com 7 hor.ls à 16"C

tratamento térmico (DIAlv10NTI & ONG, 1993~ SCRIVENER &. LEWIS,

TAYLOR, 1993).
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A formação da AFtS requer certas condições. O material deve ter sido

submetido a temperaturas acima de 70°C, o cimento deve ter uma relação SO)/ AI:O)

(em massa) de pelo menos 0,5 a 0,6 [em geral, os cimentos Tipo III - (ASTM)

correspondente ao CP V ARI (ABt\T) satisfazem essa condição] e o armazenamento

após o tratamento térmico deve ser permanentemente em água ou em ambiente

saturado (umidade elevada). Vale lembrar que estas condições são necessárias, mas

não suficientes. Pesquisas (TA YLOR, 1993) têm demonstrado que a péssima relação

SO)/ AbO} é para valor de 0,8.

A expansão é maior para cimentos com alta quantidade de álcalis, porém esta

expansão pode ser reduzida se uma suficiente fração de cimento for substituída por

adições tipo escória granulada de alto forno ou cinza volante. Parece também que a

expansão é aumentada se a ligação pasta-agregado for fraca, pois esse fenômeno está

ligado à relação água/cimento na mistura, condições inadequadas de pré-cura

(permitir evaporação da água de mistura antes da cura térmica) etc. Enfim, a

formação de AFtS pode ser também devido à carbonatação do monossulfato que"

ocorre na presença de CO: ou CO/-, conforme já foi discutido.

A AFt (primária) tende a desaparecer após algumas horas a 70°C oU 80°C e a

fase AFm também desaparecerá, só que á uma temperatura maior (90°C). Neste

processo, alguns dos sulfatos entram na ,solução do poro, mas muitos deles, e

praticamente todo o aluminato, sào incorporados pelo gel de C-S-H, de uma maneira

semelhante a quando ocorre a baixa temperatura. A temperatura 7CfC não é um

limite de estabilidade, para a qual (ou acima da qual) toda a AFt em qualquer pasta

de cimento é decomposta. Na verdade, este é o valor aproximado em que danos de

expansão associados com a formação da AFtS não têm ocorrido .

Um estudo (SCRIVEt\fER & LEWIS, 1997) que avalia a variação

dimensional de argamassas utilizando cimentos com diversos teores de sulfato e

álcalis, submetidos a regimes de cura com temperaturas que oscilem entre 2CfC e

90°C, confirma a dissolução da AFt primária e a formação da AFt secundária (AFtS)

nas idades mais avançadas. Contudo, o padrão de formação da AFtS é similar tanto

para as argamassas que expandem, quanto para aquelas que não expandem,

indicando que a formação de AFtS não é responsável pela expansão da argamassas.

Resultados de microanálises no C-S-H, localizado na borda dos grãos de cimento

parcialmente hidratados, indicam um padrão de comportamento expansivo das
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~';li

amostras e acrescentam que o processo expansivo é localizado no gel de C-S-H. Essa!
.",...

expansão está relacionada com a formação de AFtS dentro da matriz do gel de C-S-Hi

(SCRIVENER & LEWIS, 1997)'1 ,,,
.!lu

Esse fenômeno é coerente com a afirmação de que primeiro a pasta se À

expande e depois a AFtS recristaliza oportunamente nos vazios criados. Outro:·
"+'

importante dado é que os aumentos na quantidade de AFt, em períodos ,em que asi"{

amostras não expandem, também confirmam a tese de que há recristalização de AFt "

em espaços disponíveis no sistema, sem ocorrer expansão. Com base nesses J

resultados (SCRIVENER & LEWIS, 1997), há evidencias de que a ocorrência da1expansão do C-S-H leva a uma expansão relativa e uniforme da pasta de cimento e,''r
portanto, à formação de vazios ao redor da partículas de agregado, com largura~:

proporcional ao tamanho do agregado.

A expansão do C-S-H também afeta a aparência dos hidratos acomodados nas

bordas d..: grãos de cimento anidro que, devido à cura térmica, exibem dois tons de

cinza: o mais claro, correspondendo ao C-S-H formado durante o tratamento térmico,

e o mais escuro, correspondendo ao C-S-H que foi formado nas idades mais

avançadas, sob condições ambientes e úmidas. A zona externa, originalmente

produto mais claro, tende a expandir para fora do núcleo originalmente mais escuro,

deixando um vazio entre os dois e o C-S-H com uma tonalidade de cinza mais

uniforme (SCRIVENER & LEWIS, 1997).

Em argamassas e concretos que têm expandido, as partículas de agregado são

rodeadas por bandas de AFt, tipicamente deI O~lm de largura. Essas expansões

ocorrem mais rapidamente em amostras mais finas, o que pode indicar que o

fenômeno começa da superficie externa para o interior das amostras (TA ):LOR,

1993). As expansões também ocorrem mais lentamente ou ao mesmo tempo do que a

formação da AFt.
,·'L

A teoria da expansão da pasta é similar àquela que ocorre em ataque e:o..1ernor
por sulfato e é provavelmente mais correta do que aquela que requer para a expansão;

".

a cristalização da AFt na interface dos agregados (TA YLOR, 1993). ~i
_J:.:

Há que se considerar que, se a AFt presente em uma pasta tendesse a f;.

cristalizar na interface do agregado e causasse expansão, poder-se-ia esperar que isto 1-'
y

ocorresse em concretos feitos com todos os tipos de cimento que produzem muita :;

AFt na hidratação, tais como cimentos supersulfatados. Este não é o caso.

".:

('
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A presença de microfissuras no sistema é uma condição necessária para

ocorrer a expansão e assume-se que a frente da reação avança para o interior do

material, como ocorre no ataque externo por sulfato. Tais microfissuras podem ser

advindas da reação alcali-agregado (RAA) ou por outros mecanismos. Inicialmente,

a AFt é formada como rnicrocristais dispersos no gel de C-S-H. Estes, por sua vez,

tendem a recristalizar-se nos grãos de HADLEY e em outras cavidades existentes. A

pasta expande-se, não devido a esta recristalização, mas devido ao processo,

ocorrendo em uma escala menor. Esta expansão prolonga e alarga as microfissuras

(aumenta as microfissuras), especialmente ao redor dos grãos de agregados. A AFt

recristaliza-se nesses locais, talvez tão rapidamente quanto o espaço toma-se

disponível. Se a ligação entre pasta-agregado é suficientemente forte, a pasta não

pode expandir-se, porque a expansão é restringida pelo agregado.

A AFt tem sido freqüentemente considerada um produto indesejável no

concreto. Sua formação pode causar danos pela expansão e possivelmente pela

destruição da coesão da pasta. Ela é freqüentemente vista em microfissuras ou
.-

cavidades em concretos deteriorados. Isto provavelmente apenas reflete o fato de que

o concreto deteriorado é responsável por conter microfissuras, que podem surgir de

várias causas, como por exemplo: RAA, danos por ação do gelo-degelo, solicitação

mecânica etc. Ignorando a causa dessas microfissurllS, qualquer AFt presente na

pasta se recristalizará nesses espaços. O fato é que não existe base lógica para

assegurar que .a recristalização da AFt tenha produzido a microfissura. Sua

ocorrência nesses espaços pode ser, e é provavelmente, um efeito ou um sintoma,

não a causa (TA YLOR, 1993).

A combinação d.os efeitos da reação álcali-agregado (RAA) e da

recristalização da etringita (ou formação da AFtS) em argamassas curadas a vapor

implica que as expansões ocorrem, tanto durante a cura a vapor (rigoroso ciclo

Tmáx=95°C)30, quanto no período subseqüente (exposição à elevada UR) e que

substancial formação da AFtS está associada à reação RA.A (DL~\10i\'D & O~G,

1993)

A reação R.A.A é um importante precursor à recristalização da AFt (ou

formação AFtS) e também pode ser a maior razão para grandes expansões
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observadas em concretos que contêm agregados reativos e cimentos com altas

quantidades de álcalis. Os agregados suspeitos à RAA submetidos a elevada

temperatura requerem investigações. Considera-se cimento com altas quantidades de

álcalis, por exemplo, com Na:O equivalente igual a 1,14%.

Alguns dados experimentais (DIA..MO~D & O~G, 1993) confirmam que os :.

efeitos combinados da reação RAA e formação da AFtS em argamassas curadas a

vapor são maiores com o uso de cimentos com alta quantidade de Na:O equivalente,

mesmo que com baixo potencial para fomlação de AFt primária (SO) =2,8% e C)A

=7%). Grande parte da AFtS aparece nas microfissuras provocadas pela reação RA..A

e aparentemente ela contribui para expansões futuras (após 28 dias ou 90 dias).

Quando não há a reação R1\A, a AFt primária formada durante a pré

hidratação parece ser totalmente destruida num processo de cura a vapor rigoroso

(Tnü.x=95°C, duração total do ciclo=30 horas), permanecendo ausente durante as

primeiras semanas seguintes à cura úmida. A AFtS começa a aparecer aos 28 dias,

aumenta progressivamente por vários meses e mantém combinado cerca de 28% do

total de sulfato presente no sistema (DIAMOND & ONG, 1993).

A combinação de argamassas compostas com agregados reativos (RAA) e

submetidas à cura a vapor acarreta uma maior fOffi1ação de AFtS, com aumento

progressivo da deposição ao longo do tempo. Este crescimento pode continuar a

prazos mais longos (9 meses), mantendo combinado cerca de 45% do total de sulfato

presente no sistema. Portanto, fica claro que a formação da AFtS é de alguma forma

estimulada pela ocorrência anterior da reação RAk

A contribuição para expansão devido à formação da AFtS, até 28 dias (idade

em que a AFtS começa a parecer), é muito pequena em relação à expansão produzida

pela reação RA.A. Portanto, as expansões que poderiam ser geradas pela formação da

AFtS (começa a depositar após 28 dias sob condições úmidas), associada a um ciclo

inicial de cura térmica a vapor, não são consistentes Pode-se afirmar que, sem a

reação R.A~A..,a formação AFtS não traz prejuízos às argamassas curadas a vapor, no -;

que se refere às expansões medidas em prazos de até 9 meses subseqüentes ..

Sob estas circunstâncias parece que a maior parte da expansão e dos danos t

são de direta responsabilidade da reação R..\A, com a fOffi1ação AFtS, contribuindo .1
________________________________ 'Ir
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para adicional expansão e presumivelmente aumento na deterioração, após o

primeiro dano ter ocorrido.

Avaliando-se sob as mesmas condições de cura, para dosagens com o uso de

agregados menos reativos (RA.A) e com cimento similar (SO)=2,8% e C)A=7~ó),

apenas com baixo teor de álcalis, as expansões e fissurações seriam reduzidas e como

conseqüência ter-se-ia menor formação da AFtS (ou recristalização da AFt). Por

outro lado, o uso de cimento com alto potencial de produção da AFt (ex.: C3.1\212%

e SO)~4%) resultaria em maior recristalização da AFt que preencheria totalmente as

microfissuras existentes. Neste caso, é provável que a maior responsabilidade pelos

danos seja devido a formação da AFtS.

A relativa importância dos dois processos RAA e AFtS, em um dado caso,

parece que é dependente da quantidade e grau de reatividade do agregado e das

características químicas do cimento, principalmente com respeito ao teor de álcalis e

potencial para produzir AFt.

As observações por ~IEV (DIAMOND & ONG, 1993) revelam as

características dos cristais de AFt. Há uma tendência da AFtS depositar em pequenos

bolsões, dentro de partes mais porosas da pasta endurecida de cimento. Ela é vista

em forma de fileira que parece ser um amontoado de placas finas, observadas na

direção da aresta, sendo posicionadas ao longo das microfissuras (1 O~lmde lárgura) e

dos bolsões. A microanálise com EDS de algumas dessas regiões indica quantidades

de S03 na faixa entre 31,2% a 33,5%, bem como quantidades de CaO e AhO) dentro

do esperado para AFt (DIAMOi\TI & ONG, 1993). Depósitos similares da AFtS

podem também ocorrer em microfissuras na interface pasta-agregado.

Na aplicação de cura térmica, a preocupação com os efeitos da reação RAA é

maior, tendo em vista que a elevação da temperatura acelera também essa reação. E

importante minimizar as conseqüências da presença de agregados altamente reativos

(nem sempre é possível evitá-los), com a limitação do teor de álcalis do cimento

Portland. Deve-se preferir cimentos com baíxo potencial a formação da AFt

(CJA~7% e SO)~2,8%) em qualquer hipótese.

Observa-se o mesmo comportamento relativo à expansão quando são

comparadas amostras de concretos diferentes, submetidos à cura vapor

,,o.'
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(Tmáx=75°C)31. Dados experimentais (SHAYAi\ et aI., 1993) a partir de concretos~~

compostos com agregados do tipo granito e basalto (considerados reativos e não i

reativos RAA, respectivamente), com ou sem a presença de silica ativa (10% SA em

substituição a 20~'Óde cimento) e com cimentos que tenham baixa quantidade de

álcalis e baixo potencial para formação da AFt (Na:O equivalente=0,56, SOl igual a

2,6% e C]A=7,7%) comprovam que não há expansão imediata nem após o ciclo

térmico nem ao longo de 96 semanas de exposição a 40°C corr. 100% UR. Naquele

experimento, a expansão máxima foi cerca de 0,005% em misturas com sílica ativa,

sendo menor ainda em misturas sem sílica ativa.

Com base nos resultados (SHA YAN et aI., 1993), constata-se que a sílica :

ativa é muito eficiente na remoção de álcalis da solução dos poros e na redução da

expansão dos concretos, devido à reação RAA. Contudo, se houver uma agregação

de partículas de sílica ativa, com grãos de tamanho equivalente entre 40Jlm e 100Jlm,

e, por sua vez, em presença de altos níveis de álcalis, estes aglomerados podem agir

como agregado reativo. Uma sílica ativa bem dispersa não causa tais problemas e

isto mostra que a composição da sílica ativa influi no seu próprio comportamento,

quando adicionado ao concreto. A dispersão da sílica ativa em pequenas partículas

anteriormente a sua mistura é importante para evitar a formação de centros de reação

expansiva, levando em conta que aquelas pequenas partículas reagem antes do

endurecimento do concreto.

A sílica ativa também influencia no tipo da fase sulfoaluminato formada no

concreto, favorecendo a formação da AFt primária (SHA YAi'\!"et aI., 1993). Desse

modo, a sílica ativa pode ser um efetivo modo em controlar a reação RAA e a

recristalização da AFt (ou formação da AFtS) em concretos curados a vapor.

Outros efeitos da cura térmica podem ocorrer na matriz endurecida e devem

ser considerados tão importantes quanto os que foram destacados anteriormente. }.;a

verdade, a justificativa para a perda potencial de resistência mecânica nas idades

mais avançadas, devido à cura térmica, deve ser composta por responsabilidades

parciais que são determinadas por vários efeitos.
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Formação da hidrogranada5.4.2.

Mesmo sob condições de cura em temperatura ambiente (20°C), é possível

que haja alguma substituição de íons A13- por íons Fe3- na formação. das fases

hidratadas, a partir do cimento Portland comum (T AYLO~ 1992), o que carateriza a

formação de outras fases como, por exemplo, a hidrogranada. Os íons Fe3 - que

participam dessa reação são originados da fase ferrita (C4AF) e tem-se divulgado

(T A)'LO~ 1992) que a fase hidrogranada é mais fácil de ser identificada,

especialmente quando a temperatura de cura for acima de 80°C.

As taxas S/Ca e (AI+Fe)/Ca também variam com a temperatura de cura.

Geralmente, a taxa (AI+Fe)/Ca associada ao produto "inner" diminui com o aumento

da temperatura de cura de 200C para 6SoC (KJELLSEN et aI., 1996). Aparentemente

a temperatura de cura influencia a distribuição dos íons A13- e Fe3- nas fases

hidratadas. Produtos "inner" de amostras de pasta de cirríento curadas a soC parecem

ter uma maior taxa (AI+Fe)/Ca comparado aos produtos "outer", em contraste com

amostras curadas à soac (KJELLSEN et ai., 1996). Esse fato, considerando a cura à

5°C, indica que os íons A13- e Fe3- migram menos, a partir dos locais das fases

anidras para atingir os produtos "outer" e significa também que a migração desses

íons é menos rápida à temperaturas mais baixas. O fenômeno pode influenciar a

distribuição e formação da fase AFt na matriz, bem como a formação da

hidrogranada que está relacionada com temperaturas de cura mais elevadas .

Para o cimento que contém adições do tipo escória de alto forno já é

amplamente aceito o efeito da temperatura no aumento do grau de hidratação da

escória. Vários estudos comprovam que a temperatura é um excelente ativador da

escória, entretanto não se tem conseguido relacionar o grau de hidratação da escória

com a resistência à compressão (CA1.\-IARINI, 1995).

A composição do C-S-H formado na hidratação do cimento com escória é

diferente do obtido com o cimento comum, não somente pela menor taxa CalSi, mas

também pelo elevado teor de álcalis. Então, o teor de C-S-H na hidratação de

cimentos com escória não é fator determinante da resistência mecânica (\VU et aI.,

1990), apesar de ele preencher os espaços vazios, aglutinar outras fases cri.stalinas e
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aderir bem à própria partícula de escória e ao agregado presente no

(GLASSER,1991)

Em pastas de cimento Portland com adições de escória, submetidas à~'

temperatura ambiente, o c1ínquer é o primeiro a hidratar-se e os grãos de escória, :

cobertos pelo C-S-H (produtos das fases silicatos do c1ínquer), hidratam-se

lentamente e formam uma zona que se torna mais densa com o passar do tempo. A

análise elementar por EDS mostra que o novo C-S-H, formado através da hidratação

da particula de escória, é mais rico em "Mg" e "AI" e é menos cálcico, comparado ao

formado pelo c1ínquer (GLASSER, 1991; RICHARDSON & GROVES, 1992). A

morfologia do C-S-H da camada interna ("inner") modifica-se com a proporção de

escória na mistura. Com o aumento da fração de escória no cimento, a morfologia

fibrilar do C-S-H vai sendo gradualmente substituída pela de "folhas finas", que é

mais efetiva no preenchimento do espaço vazio, sem deixar grandes poros

(RICHARDSON & GROVES, 1992). Outra diferença importante na hidratação dos

cimentos Portland com escória é que se formam as fases AFm e C-A-H, com maior

freqüência (GLASSER, 1991; RICHARDSON & GROVES, 1992).

Conforme já foi discutido, a gehlenita hidratada (C2ASHll) não se forma em

matrizes de cimento com escória, quando nas condições de cura não se tem elevação

de temperatura, pois o CH é consumido para formação de C_S_H32• Em condições de

cura térmica, a gehlenita hidratada transforma-se em hidrogranada)), composto de

menor resistênci? que contribui para a perda potencial de resistência mecânica com a

'd d d 'd' ··)4 )~I a e, eVI o a cura termlca . -.

A hidratação da escória pode ser ativada pelo hidróxido de sódio, pelo sulfato

de cálcio, pelo hidróxido de cálcio ou pelo cimento Portland que reúne todos os

compostos anteriores. A fase hidrogranada somente é formada quando a escória é

ativada pelo cimento Portland, desde que os ions Fe3- que participam dessa reação

sejam originados da fase ferrita (C-tAF) do clínquer do cimento. Tem sido

3: SERSALE. R.. <laL )'[icrostructure .mJ~"...u.. oCh)mleJ ,-.:menu with dilf"',·l1I.I.g <or.lent. In. I'.:·(,C. ~th.':. P.Jr.>. 1981l•ap.J ('.1,,"L\RC';J,

G ~mp<nho,) de: misrur.u &: cim<nt\l p~r-t!.mJ .;cmtm C' .:scória de .!:.o f":nl\J :ilOcm('t:d •.l.:i .I ..;-...:r.]t':nn:ca.. Tek: de: Ooutcr.ld.J . E?'.-S? ·p.:C, :s:p
s.•" Paul". 1995

33 TECRE."""T. L Cl ai H~'dral<J pi--•••.-oo in .Ia!.l·w.ler·..ruvolor ') .•lems. In: ICCC. ith. \. :. Pari>. 19110•• pui! <:'A."L\RC'.1. (J o...mp<"<lho d" nUsruras

de cimel1'" P.ort!.u>.l""nu"" c -on.. J.: ai,,, C""", wbmcti.W.i cura t<nni= T..., de """,,,rodo. EPCSP· PCC. 25::p. SJ<>P.u1", 19')5

3~ ~UR(':-;')\·. S .••• t ai. H~·dntl"".!c< cim<nts Jel~lticr. ·bffer.'1lI" 'o:"'pcrnture. In I',XC. 8th.,~. P";'. 19:<1I •• ?Jd ':.""'''L~L v De>cmpcnho

J.: mi.;stur..u.& ..:un",,"fll'" P.:'rt1.!uJ cor.~U!l <t ~""r..1 d~ .It", [,,{fi.) Jubm~[:\L.u i eu•••.h."ftu:cI TIo."'~J..: Wlh •..'I""JJ", .• EPCS? .•p.:'..•.::i:p 5..àJ PJulo. 1995

3:' rEI~IREA..\,L·.1. <tt.11 H:Jrdl~Jfh..I~ iIl ild~.\\i.1I('r-.) ••11\-,)f••·r "~"",l':rr.•• 1n lt.:'CC'. ~th.".~. P.lr'.$..\9'$11, "p~'·:".-\""L\..•'=U"SL•.•1 De~mpo!lü-.~ ~ m~tur.u

J..; cim~11f'" P0rtl.1l1\! .;l..'mUJ:l (' "~l,,.'f:"I.!"; J.Jr...' t;"n;" :n:hr..:O'!.L.lo ..1••"U.J, h.-r.~:c~1 T",,~.1..: [À'I.k'f~)l!v" Err:~p ..P·:'_·, :5:p S-J... r tlll..J.. l'.l'~
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j

di\1Jlgado36 que as mudanças desfavoráveis na composição das fases dos compostos

hidratados em sistemas com cimento Portland compostos com baixo teor de escória

« 40%) são mais perceptíveis, quando o tratamento térmico é em intervalo de 90°C a

95°C. Nestas condições, forma-se a fase hidrogranada, com baixo teor de SiOl que

ordena a agregação cristalina com um volume de vazios elevado e que contribuí para

a diminuição da resistência da pasta de cimento endurecido. A quantidade de

hidrogranada bem como de CH diminui bastante nas composições contendo mais de

60% de escória37• Nestes casos, a quantidade da fase ferrita no sistema é muito

menor, fazendo com que a quantidade de íons Fe3., para formar a hidrogranada, seja

também muito menor.

As fases etringita (AFt), monossulfoaluminato (AFm) e aluminato de cálcio

hidratado (C-A-H) apresentam uma composição química muito variável e contêm

uma quantidade substancial de outros íons incorporados. Tipicamente, os cristais da

fase AFt são prismáticos aciculares, e os cristais da fase AFm têm forma de placas

hexagonais não empilhadas, mas agrupadas por li.gações face-aresta38. As

substituições dos íons A13- por Fe3- nestas fases, favorecidas pela elevação da

temperatura de cura, deve ser o mecanismo dominante na formação da hidrogranada,

durante a hidratação do cimento Portland comum.

A partir de dados experimentais (CAMARINI, 1995) que avaliam os efeitos

da cura térmica com Tmáx varian~o de 60°C a 95°C e utiliza cimentos compostos com

vários teores de escória (35% a 700/Ó), os seguintes pontos podem ser destacados:

./ resistências iniciais mais elevadas não proporcionam aumento de resistência com

a idade. Ao contrário, resistência iniciais mais 'baixas proporCionam aumento de

resistência ao longo do tempo;

./ não há diferenças significativas entre resultados obtidos entre 28 dias e 90 dias,

indicando que a resistência máxima é atingida aos 28 dias;

./ a temperatura de cura mais conveniente para os cimentos com teor de escória

>35% é 80°C;

3ti ~1lR'):-;O\". S .••..•t al. H}-drat.icn do. cim.na d< Lu,i.,..i d:.::=nl<S t<rop<r.llUr"". In. tece. 8th. v4. P3ris. t9lõO.oçud C.>...\L\..'U:'ol.G o...:r.p<nho

d< :ru..tlJr.1Sd< cire.mo PonJ"".j Q)mum. _-ória d<.uto fOr.» subm.:tiJas ~ cura tcnnica. Tou d. DoulC...oo - EPL"SP - PCC', :S:p. S.lo Paulo, 1995.

3" CEL\..'l. A. <t .1. lh. difiCr<r.l acticn m<ehani.m or po=t..nic cnat<riaà and .Lop in h}-dnulic bitd<n, In: 10..1:'. Sth. v4. Tolc:,'O, 1968 •• pud

CA.\L~~l. G o."mp<r.ho> d. misrur.. d< cim_o P""J..od<Cmum. -on.. d< alto forno ••Jb"",tidao" cura t<mÚca. T•••• d< DouloraOO - EPL"'SP·

P.X. :5:p s.w PJul". 1995

3~ METI"l\.. P ~. Pozza\.uUc ald C'dn<tlt1tIOU:l by (XOr!Ud.t ~ m.i"'~r.1l aJrnL'~ &x c:tX'lCTd~ - a aitied ~~. 1n F11o".tih.. tilie.1 !um~.sl.1~ dnJ om~

mlr.er.1l by - proou'-ti in et..~:C:ct~.~Ir,-,\Il~ :\':1 SP "'9~1.P 1.-16. v 1.1 'JS) ~,d (·A ..\:',,\R.r~;l li Dc:w:rr.tx:1h&J ~ c:-~tur3:1Jc ':~c:H" P"r"JJl1J c •..·mlalTl -:

=.••..••J. J.!,,, fo",o> .ubll1<u.l.u •• =1 t<rmlCL T."" J.: Dv<.J •.•..••I.J. EPCSP·P<X". :S:p s.;., PJUl". I9'J5
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./ a fase hidrogranada está sempre presente, mas são mais freqüentes nos cimentos

com teor de escória inferior a 40<Jó, submetidos a temperaturas de cura mais

elevadas (~80°C) ;

./ a presença das fases hidrogranada e AFtS pode justificar a queda da resistência à

compressão nas idades mais avançadas, após a cura térmica;

./ os cimentos com teor de escória inferior a 40% comportam-se de maneira

semelhante ao cimento comum;

./ os cimentos com maior teor de escória (~50%) proporcionam melhor

comportamento na cura térmica, pois apresentam menos a fase hidrogranada,

maior halo amorfo entre 28° e 32° 28 (DRX) e menor probabilidade de picos de

etringita .
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Na Figura 13, apresenta-se a diferença entre os mecanismos de formação da

hidrogranada em função da cura térmica (com Tmá:..>80°C),numa comparação entre

matrizes diferentes (cimento Portland comum versus cimento Portland composto

com escória, considerando o teor de escória menor do que 40% em substituição ao

cimento), Em ambos sistemas (cimento Portland comum e cimento Portland

composto com escória), há substituição de íons A13- por Fe3- nas fases hidratadas.

Contudo, com base em dados da literatura apresentados anteriormente, observa-se

que para o cimento Portland comum, o mecanismo dominante é a partir da

transformação do~ aluminatos hidratados (AFt, AFm e C-A-H - mecanismo 1), ao

passo que para cimento Portland com escória,' o mecanismo dominante é a

transformação da gehlenita hidratada (mecanismo 2), que pode ser considerada uma

variação do gel de C-S-H com muitos íons de A13- incorporados.

Vale lembrar que o fornecimento de íons de Ae- na matriz é aumentada na

presença de escória e, talvez, por isso mesmo, é que se favorece a formação da fase

alumino-silicatos de cálcio hidratados (gehlenita hidratada - CzASHs). A capacidade

de embricamento da gehlenita hidratada (CzASHs), de modo similar ao C-S-H, é

característica e supõe-se que ela também tenha alguma contribuição no ganho de

resistência mecânica juntamente com o desenvolvimento do C_S_H39. A

)'} DRI)S. R. E.'p.:rim.:tuaI .nJ r.ha.."fctl~1 ~fUJy tJC th~ C"Cl...\J'::l)3·$,,:'':·U:l) .1o"Sfem III tece. 6(h. M~rJ""'. v S. \ cr -t • .1p..&J ZA..\U'U:Rl V. A.
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transformação da gehlenita hidratada em hidrogranada, favorecida pela cura térmica,

pelo contrário, contribui para reduzir a resistência mecânica.

Deve-se levar em conta que enquanto o C-S-H responde por cerca de 60% do

volume sólido total de uma pasta de cimento Portland endurecida bem hidratada, as

fases aluminatos (AFt, AFm e C-A-H) correspondem a apenas 15~ó. Considerando

também que a maior contribuição na resistência mecânica é devido às caracteristicas

morfológicas do gel de C-S-H, poder-se-ia deduzir que o maior prejuízo no

comportamento de resistência à compressão, associado à formação da hidrogranada,

está relacionado ao mecanismo a partir da gehlenita hidratada (mecanismo 2), a qual

ocorre quando há presença de escória com teores menores' do que 40% na pasta de

cimento Portland com aplicação da cura térmica com T m.h>80°C.
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FIGURA 13 - Diferenças entre os mecanismos de formação da hidrogranada em
função da cura térmica com Tm;Íx > 80°C e de matrizes compostas com cimento

Portland e escória, com teor menor do que 40% em substituição ao cimento,
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5.5. Interação entre cimento e aditivo em temperaturas elevadas

De acordo com a literatura (ACI CO~vThHTTEE 517 2R-87, 1992), há um

aumento da resistencia associada com a cura térmica do concreto, que con~ém uma

boa quantidade de aditivo redutor de água e cujos resultados estão associados a uma

baixa relação água/cimento. Muitos concretos com e sem redutores de água tem

resistencia à compressão e tem massa específica comparável para uma mesma

relação água/cimento .

Conforme outros estudos experimentais (DE rvtELO & LIBORIO, 1994a;

LlBORIO & DE MELO, 1995b), comparando dosagens com e sem redutor de água

(aditivo superplastificante), submetidas às curas normal e térmica (VP A), podem

ocorrer comportamentos distintos nas idades mais avançadas, em função do tipo de

cimento Portland e da diferença entre o processo de cura, adotado nas idades iniciais

(em função da temperatura de cura inicial) .. '

Tem-se divulgado (DE tv1ELO & LIBORIO, 1994a; DE tv1ELO, 1996;

LlBORIO & DE MELO, 1995b) que, para uma mesma consistência e relação

a/c=O,45, misturas com redutor de água (aditivo SP=I% em relação a massa de

cimento) e menor consumo de cimento (C=520kg/m3) podem apresentar urna

evolução maior na resistência à compressão (até 91 dias) comparado às misturas sem

aditivo. O fato curioso é que a mistura sem aditivo tem a mesma relação ale

(a/c=O,45) e maior consumo de cimento/m3 (C=580kg/m3). Então, como explicar que

a dosagem com maior consumo de cimento não compensou o efeito do SP?

Esse fenômeno é destacado para o cimento de alta resistência inicial (no caso

CP \' ARI Plus - AB~T), quando submetido apenas à cura normal (T=23°C, câmara

úmida UR=93%), conforme pode ser visto na Figura 14_ Em amostras submetidas a

um processo inicial de cura acelerada - cura térmica (VP A, ciclos curtos com

Tmãx=61°C), esse comportamento não se repete (Figura 15).

Esta observação, em princípio, indica que as alterações provocadas na

microestrutura dessas dosagens pela presença de aditivo superplastificante são

bastante diferentes, conforme o processo de cura aplicado nas primeiras idades. Em

função da temperatura de cura nas idades iniciais podem haver diferenças

significativas na evolução do comportamento mecànico, em idades mais avançadas.
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FIGURA 14 - Resultado para argamassa sob cura normal (DE MELO, 1994)

Evolução da resistência à compressão de argamassas com consumos
de cimento diferentes e variação na presença de SP, para a mesma

consistência e relação alc - CP V AR! Plus
Cura Térmica (ciclo curto, Tmáx=61°C)
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FIGURA 15 - Resultado para argamassa sob cura térmica (DE rv1.ELO, 1994)

A interpretação dessas figuras apontam para a possibilidade de reduzir o

consumo de cimento/m3, na proporção de 10,5<%, mantendo a mesma

trabalhabilidade, a mesma relação alc, apenas com uso de aditivo superplastificante

(ex. 1% SP) e, ainda é possível, aumentar a resistência à compressão finaL Essa

interpretação não pode ser vista como uma regra, pois fica e'videnciado o.i
comportamento particular relacionado a um dado tipo de cimento Portland (CP V
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ARI Plus -ABNT), um lote específico de cimento e uma determinada marca de

superplasti ficante.

Outro fato notável é a influência da temperatura, associada à cura térmica

(VP A), no comportamento dessas misturas em idades avançadas. Ela altera por

completo a interpretação anterior, observada somente quando as misturas são

submetidas à cura normal. Cabe ressaltar que essas sugestões estão alicerç'adas em

avaliações macroscópicas, pois não se sabe o que de fato ocorr~ na microestrutura

dessas dosagens, de maneira que se possa relacionar as modificações na

microestrutura com o comportamento mecânico adverso observado (DE MELO &
UBORIO, 1994a; DE MELO, 1996; UBORIO & DE MELO, 1995b).

É notório que as aplicações de aditivos redutores de água em concretos

podem gerar os seguintes beneficios (MEHT A & MONTElRO, 1994):

I
I
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(
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1) aumentar a fluidez do concreto de referência, sem adição de mais cimento

ou água;
.'

2) atingir resistências à compressão elevada sem aumentar o teor de cimento

ou reduzir a consistência da mistura do concreto de referência;

3) reduzir o consumo de cimento (ex. 10%) sem comprometer a consistência

ou a resistência à compressão da mistura do concreto de referência.

Com base nos resultados apresentados nas Figuras 14 e 15, poder-se-ia

acrescentar um novo beneficio aos concreto~ devido à aplicação de SP,qual seja:

4) reduzir o consumo de cimento (ex. 10%), mantendo a consistência e a

relação alc, e ainda aumentar a resistência à compressão do concreto de

referência, desde que não ocorram variações apreciáveis de temperatura

nas idades iniciais.

9.'



6. Investigação Experimental

Com o objetivo de investigar várias questões pertinentes ao tema cura térmica

comparativamente à cura normal, segue uma apresentação de todas as etapas que

envolveram as detem1Ínações experimentais, com dois tipos de cimento Portland, a

saber: CP V ARI Plus e CP V ARI RS (cimentos comerciais).

6.1. Dosagens avaliadas

"

Estudos anteriores (DE l\fELO & LIBORIO, 1994a; DE MELO, 1996;

LIBORIO & DE MELO, 1995b) têm avaliado várias dosagens quanto aos aspectos

relacionad05 ao comportamento mecânico e à durabilidade. Quatro dessas dosagens

foram em concretos com agregado graúdo com Dm;ix$9,5mm e as outras quatro em

argamassas, conforme Tabela 08, compostas com os mesmos cimentos Portland que

foram aqui avaliados (CP V AR! Plus e CP V ARl RS). Vale destacar que os

mesmos cimentos significam a mesma marca e fabricante.

TABELA 08- Traços (em massa) avaliados em estudos anteriores (DE MELO, 1996)

traços argamassa
l:m l:a
1:2,0 . 1:2,0
1:2,5 1:2,5*
1:3,0 1:3.0*
1:3,5 1:3,5

Obs.: *dosagcns sclccionadls para o prc~nlc traoolho

concreto (Dm.,<9,5mm)

l:a:p
1: 1,2:0,8

1:1,5:1,0
1: 1,8: 1,2

, 1:1.1:1,4t

(,

<'

(
l.,

<:

(
(

Os traços de argamassas são representativos, dentro de uma faixa de dosagens

usuais, na prática da produção de pré-moldados leves. A utilização do agregado

graúdo (Dm;i-;::; 9,5mm), substituindo parte do agregado miúdo na proporção de 40%,

tem em vista a obtenção de um material com melhores características para fazer

frente às diversas formas de agressividades. Uma melhor composição granulo métrica

entre esses materiais (areia X pedrisco) tem em vista também uma maior

compacidade com os materiais secos (areia preenchendo os vazios do pedrisco).

Dessa forma, o estudo comparativo entre cura tém1ica (YP A) wrSliS Cllra norma1

(
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desenvolve-se paralelamente ao estudo de dosagens com vista à otimização de todo o

processo.

É interessante também estabelecer simulações de modo a aproximar o estudo

experimental da prática das indústrias (casos reais). Por exemplo, os ciclos térmicos

(VP A) de curta duração, ajustados para resistências à compressão imediata (após os

ciclos) maior que 10(-.[Pa, simulam casos em que há desmoldagens rápidas dos

elementos pré-moldados leves (espessura de 40mm) e uma continuidade em processo

de cura normal (câmara úmida T=23°C, h ~ 95 %), até sua idade de aplicação,

A comparação entre os traços mais representativos daquela série apresentada

na Tabela 08 já demonstrou claramente (DE MELO & LIBORlO, 1994a~ DE MELO,

1996~ LIBORIO & DE MELO, 1995b) a contribuição do agregado graúdo

(DI11;Íx<9,5mm)na melhoria do desempenho das dosagens em favor do traço

1:2,1: 1,4, Essa afirmação tem em vista as seguintes possibilidades,

independentemente do tipo de cimento e do tipo de cura:

,.

I) redução de consumo de cimento Portland;

2) aumento de compacidade;

3) maior resistência à compressão, sobretudo nas idades iniciais~

4) redução dos cicIos térmicos, para um mesmo consumo de cimento e

f.:im.:d> 1C~IPa;

5) redução do fenômeno da depreciação observada entre as amostras, sob cura

normal e cura térmica (VP A), nas idades mais avançadas;

6) aumento do módulo de deformação~

7) redução na perda de massa dos corpos de prova, quando submetidos a H2S04.

Desse modo, é de grande interesse aprofundar a investigação em termos de

microestrutura, considerando essa dosagem (1:2,1: 1,4), já que o conhecimento do seu

melhor desempenho macroestrutural em estudos anteriores (DE MELO & LIBORIO,

1994a; DE MELO, 1996; LIBORIO & DE lvIELO, 1995b) permite tal.

aprofundamento.

Esse comportamento conhecido possibilitou o entendimento mais global

sobre as modificações microestruturais observadas, relacionando-os entre si (macro e

micro), em função da variação das condições de cura. O procedimento procura evitar
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possíveis dúvídas quanto às alterações observadas posteriormente, se elas sào devido

ao tipo de clIra implementado ou a problemas de desempenho da dosagem (ex.: .

deficiência de composição).

Vale lembrar que, apesar de levar em conta outros fatores, o interesse maior

nesta investigação foi avaliar as interferências provocadas pela utilização de cura

térmica (VP A) nas dosagens.

A seleção dessa dosagem está dentro da lógica do prosseguimento das

pesquisas. Evidentemente, considerando os novos lotes de materiais para reproduzir

essa dosagem em nova etapa de estudos, são perfeitamente aceitáveis alterações

quanto à composição dos agregados, desde que obedeçam ao mesmo método.

Conforme se apresenta no item 9.2 Anexo "B", os ensaios demonstraram que,

para os agregados utilizados nesta etapa da pesquisa, a melhor composição entre

esses materiais revelou 50% de areia e 50% de pedrisco. Isto significou alterar a

dosagem de 1:2,1: 1,4 para 1:1,75: 1,75.

Baseado em alguns trabalhos publicados (CAMARINI, 1995~ DETWILER et

aI., 1991; DETWILER et aI., 1994; PATEL et aI., 1995) que aconselham a utilização

de composições com material cimentício suplementaí (sílica ativa e escória), como

uma forma de melhorar o desempenho dos concretos curados a elevadas

temperaturas, adotou-se também uma variação para a dosagem 1:1,75: 1,75. Essa

variação incluiu b uso de sílica ativa, na proporção de 10% em adição (em relação à

massa de cimento Portland), e manteve constante relação a/c (água/cimento).

Desse modo, foi importante verificar a efetividade desses materiais (sílica

ativa e escória) quando associados aos ciclos térmicos particulares e aos materiais da

região em que foram avaliados na presente pesquisa.

As comparações com o cimento CP V ARI Plus com adição de sílica ativa

não consideraram a combinação das adições sílica ativa e escória de alto fomo, sendo

estas realizadas ao utilizar-se sílica ativa em adição ao cimento CP V AR! RS (este já

contém escória de alto fomo desde a fábrica).

A partir das discussões apresentadas anteriormente sobre a interação entre

cimento e aditivo submetidos a temperaturas elevadas, houve interesse em reproduzir

aquelas dosagens em argamassa com o cimento CP V ARI Plus (I :2,5 sem SP e 1:3,0

com SP). para avaliar dois pontos:
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i
'evido~\. ~

(ex.::;

cura'l'"

,) das'

)duzir'

I que,

entre

:rar a

:ação

I. repetir o comportamento observado e;

2. relacioná-Io aos resultados dos ensaios microestruturais, propostos nesta etapa da

pesquisa.

~lais uma vez, vale lembrar as possíveis variações nas caracteristicas fisicas e

químicas dos novos lotes de materiais analisados nesta etapa, comparado às

características anteriores.

Dentre as preocupações em isolar as possíveis variáveis, foi importante

também tentar repetir todos os ciclos térmicos correspondentes a cada dosagem,

desde que respeitada a resistência à compressão imediata, após os ciclos térmicos,

com pelo menos 10MPa.

O quadro de variáveis para esta pesquisa pode ser resumido confomle

apresenta-st: a seguir.

QUADRO V - Variáveis consideradaspara análises dos resultados

Variáveis

como

·;adas

Essa

;ão à

5ilica

Concretos

Argamassas

• presença de silica ativa = 10%

• tipo de cura implementado nas amostras (CN e CT)

• presença de superplastificante = 1%

• presença da escória de alto forno

.• duração do ciclo térmico·

• presença de superplastificante = 1%

• consumo de cimento/m3 = 580 a 520 kg/m3

• tipo de cura implementado nas amostras (CN e CT)

.ltiva

-?ndo

'ntre

luzir

9ó .

.~

obs.: tipo de cura:
CT - ciclo térmico com subseqüente cura normal até idades de controle,
CN - somente cura normal (T=23°C) até idades de controle,
·variável introduzida durante a pesquisa, em função da análise dos primeiros
resultados.

Considerando todas as dosagens em conjunto (concretos e argamassas), pode

se ver que os diferentes comportamentos foram avaliados em função dos dois tipos

de cimento Portland utilizados (CP V ARI Plus e CP V AR! RS), sendo este último o

que representou a variável colocada como presença de escória de alto fomo.



Para a caracterização das dosagens, este trabalho, inicialmente, reuniu-as em

dois grupos, sendo as avaliações estabeleci das de duas man~iras: 1- comparações

entre as argamassas (Tabela 09); 2- comparações entre os concretos (Tabela 10). No

caso das argamassas o objetivo foi avaliar a interação entre cimento e aditivo em

função da cura t~rmica.

TABELA 09 - Dosagens em argamassa avaliadas, para consistellcia de 1800101 +/

100101 (mesa de abatimento)

Misturas Tipo de cimento

Portland

A CP V AR! Plus
B CP V ARI Plus

obs.: SP traço com 1% supcrplastificante

Traço

1:a

1:2.5
1:3.0

alc

kg!kg
OAS

OAS SP

cimento
----:!
kglm

580
520

Teores
..

supcrpl:1stificante .~.)
kglm

5.2 (1%)

\.

TABELA 10 - Resumo das dosagens em concreto avaliadas (1:3,5) para consistência
de 2200101 +/- 100101 (mesa de abatimento)

(
(.

.,.
t,'

(.
l
(
", ..

E2) para representar o desempenho mecânico (paràmetro macroç;strutural). Os: 1 \:

'"Tipo de cimentoágua! Teores.. Portlandcim•..'llIO...
c;;oE::

SP

Escória·Sílica ativa"Cimento

kg!kg
kgfm)kg!m)kgfm)kg/m)

Controle
CPV ARI PlusO,-J5OO O-180

C (100%)D
CPV ARI PlusOAS~P-J.8O O-J80

(1%)
(100%)

Estudo 1

ElCPV ARI PlusO,-JSSP-J.8
O48480

(1%)

(10%)(100%)
Estudo 2

E2CPV ARIRSOAS ~l'4.814448336

(1%)
(30'%)(10%)(70%)

F
CPV ARI RSOASO144 O336

(30%)

(700,;')
G

CPV ARI RS0.45 ~r'4.8144 O336

( 1%)

(30%) (70'%)

obs.: SP traços com 1% de supcrpbstificantc à base de melamina fonnaldcído:
~*leor de escória em massa consideradaem substituição ao cimento:

:~

**teor de silica ativa em massa considerada em adiç-ãoao cimento.

;-;.!:!=.-Após essa etapa foram selecionadas algumas dosagens em concreto (C, E 1 e
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ensaios realizados nas correspondentes misturas em pasta de cimento, com a mesma

ale das dosagens em concreto, representaram o parâmetro microestrutural. A partir da

depuração dos primeiros resultados, as avaliações foram agrupadas em três partes até

o tinal do trabalho (Controle, Estudo 1 e Estudo 2), que são identificadas do seguinte

modo:

1m +/-

),'
.. '

'1~·. ,..
... .
-1

:ticante ~~
J '.

.,

Yo)

Istência

Identificaçãodas amostras
(' = Controle

EI = Estudo I
E2 = Estudo2

Regimesde cura
T= Tém1ica
~= ;\omla1

\
EI-Tc128

/~

Idadesde controle
h = horas
1 = 1 dia
7=7dias

28 = 28 dias
91 = 91 dias

Duraçãodoscidos témucos
cl = ciclolongo
cc = ciclocurto

';mento

~2f!E.3
~80

')0%)
~so
.00%)
~so

I()O%)
336

0%)
,36

íO'%)
;36

"0%)

, El e

'1), Os
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6.2. Regimes de Cura avaliados

No processo de cura térmica (vapor) sob pressão atmosférica (VP A), com

base em ensaios acessórios, foram adotadas curvas de ciclos, considerando-se:

L pré-cura (em função do período de início de pega do cimento);

2, elevação da temperatura: 22,soCIh (igual para todos os ciclos);

3, regime isotérmico (patamares de 61°C e 7c:fC), em função do tipo de cimento, da

dosagem e da resistência mecânica desejada (>1OMPa);

4, redução de temperatura: 45°CIh (igual para todos os ciclos),

Após os ciclos térmicos (VP A) correspondentes a cada uma das misturas

selecionadas, os corpos de prova foram submetidos à cura normal (T=23°C em

câmara úmida UR>90%), até idades de controle (1 dia, 7 dias, 28 dias e 91 dias). A

cura térmica com ciclo curto (Tcc) está ajustada para a hipótese de desmoldagens

rápidas, em função da resistência à compressão imediata maior que 1O~1Pa. A cura

térmica com ciclo longo (Tc1) simula hipóteses em que os elementos pré-moldados

9<)



podem ser utilizados imediatamente após o término do ciclo, em virtude da

resistências à compressão alcançadas.

O ciclo de cura nomlal deu seqüência à cura inicial realizada nas primeiras 24

horas, tempo necessário para permitir a desforma sem causar danos. Após a desforma

os corpos-de-prova foram colocados em prateleiras em câmara úmida, controlada

para apresentar umidade relativa maior que 95% e temperatura de cerca de 23°C.

Estes permaneceram na câmara úmida até as idades de controle (I dia, 7 dias, 28 dias

e 91 dias), de onde foram retirados e procedidos os vários ensaios propostos para

concreto, argamassa e pasta de cimento.

Apresentam-se na Figura 16 os diversos ciclos adotados nesta pesquisa.

Ciclos de cura avaliados

(
(
C
(''-

continua até
2.184 horas (91 dias)

---Normal
---Estudo 2 Tel
---Estudo 2 Tee
- - - Estudo 1 Tel
- - - Estudo 1 Tec
••••• -Controle Tel
- - - • - -ControleTcc

ciclo

longo

cic'o

ct.;;"t.)80

70

€O
éJ
~50
'"

~40

f~
.!!

20

10

O ,

O 3 6 9 12 15 18 21 24 27 ~ 33 36 39 42 45 48 51 54 57 €O 63 66 69 n
tempo (horas)

FIGURA 16 - Regimes de cura utilizados na investigação experimental
(
i'-

6.3. Procedimento para moldagem de corpos de prova

Os corpos de prova em argamassa e concreto (Dm.ix=9,5mm) foram moldados

conforme o procedimento de norma correspondente. Os resultados dos ensaios de

resistência mecânica (O foram baseados na média de seis corpos de prova. Foram 

utilizadas fôrmas de metal não corrosivo (50mmXIOOmm) e um misturador

mecânico. Os materiais foram colocados na seguinte ordem: água, parte does) .'_=

agregado(s), cimento, restante does) agregado(s) e, por fim, o aditivo (quando

i
'<
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utilizado). No caso das dosagens com adição sílica ativa, esta foi adicionada por via

Úmida na Última etap~.

A colocação do material foi feita já vibrando as fôrmas. No topo dos corpos

de-prova, fez-se o acabamento e imediatamente colocou-se um filme plástico, para

evitar qualquer evaporação da água de mistura. A partir desse momento, os corpos de

prova seguiram para os correspondentes ciclos de cura.

1\0 caso da moldagem dos corpos de prova em pasta (d=25111m, h= 15mm,

cilíndrico), os procedimentos são semelhantes aos descritos com argamassa e

concreto. Utilizou-se um misturador mecânico com velocidade variável. Duas

velocidades do misturador foram utilizadas durante o periodo total de mistura (3

minutos), sendo a primeira parte em baixa rotação (etapa de colocação dos materiais

na cuba do misturador). O uso de filme plástico foi também adotado para cobrir as

amostras em pasta, evitando a evaporação da água de mistura nas idades iniciais.

Após os respectivos cic10siniciais de cura, as amostras em pasta também foram

colocadas em câmara úmida e, da mesma forma como foideterminada para os

corpos-de-prova em argamassa e concreto, aguardaram as correspondentes idades de

controle, conforme os ensaios especíticos.

6.4. Plano para ensaios

Para proc.eder a investigação das misturas selecionadas, foi delineado o

seguinte plano de ensaios, tendo em vista o objetivo geral da pesquisa que é o

relacionamento entre propriedades macro e microestruturais.

Para os materiais que foram utilizados hou\'e os seguintes cuidados, no

propósito de não ampliar as variáveis envolvidas durante as análises:

I) buscou-se na caracterização dos materiais, dentro das possibilidades, utilizar os

mesmos cimentos, agregados, aditivos etc, que foram avaliados nos estudos

anteriores (DE MELO & LIBORIO, 1994a; DE ~lELO, 1996; LIBORIO & DE

~IELO, 1995b);

1) repetiu-se o mesmo procedimento para composição das dosagens de concreto,

buscando o menor indice de vazios entre os agregados miúdo e graúdo;

r-- _
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3) repetiu-se os ciclos térmicos já estudados, correspondentes à hipótese de

desmoldagens rápidas;

4) realizou-se ensaios com ciclos térmicos longos (longa duração na isoterma), para

realçar as diferenças entre os ciclos avaliados.

Le\'ando em conta que a pasta é determinant~ nas propriedades do concreto

endurecido, é natural privilegiá-Ia nas avaliações. Sabe-se que, sob condições

adequadas de cura, a hidratação do meio ligante é responsável pela mudança da

característica do concreto no estado fresco, que permite ao material fluir nas fôrmas

pré-fabricadas, até tomar-se uma massa resistente no estado endurecido, o que por

sua vez, possibilita a remoção das fôrmas para reutilização em outra moldagem.

A avaliação inicial do desempenho mecânico das dosagens de concreto

permitiu a programação dos vários ensaios microestruturais realizados em amostras

correspond~ntes às dosagens selecionadas (C, E 1 e E2). Assim, procurou-se

estabelecer relacionamentos entre pasta 'rasus concreto.
''-~

6.4.1. Ensaios em Pastas -.~,

Uma vez que há interesse em verificar os efeitos da temperatura (ciclos de

cura térmic1) na mudança e no desenvolvimento da microestrutura das composições

selecionadas para esta pesquisa, é de suma importância investigar as influências

destes mesmos ciclos térmicos no processo de hidratação do meio ligante

corresponde a cada mistura. Por isso, nesta etapa, foram feitas análises a partir de

ensaios específicos em pasta, para não haver interferência dos agregados nos

resultados. Os ensaios implementados em pasta para caracterização e verificação dos

produtos hidratados foram:

(
('
~, .. ,

<',,0

Ensaios em

pasta

• Difraçào de raio X (DRX)

• Termogravimetria (TO)

• i\licroscopia Eletrônica de Varredura (\IEVIEDS)

• Porosimetria por lntrusào de Mercúrio (PIM)

,,'
\ .. ,

c
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c
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6.4.2. Ensaios em argamassa

Os ensaios com argamassa tiveram o Ç>bjetivo especitico de verificar a

evolução da resistência mecânica após os ciclos térmicos e serviram para avaliar

aquele comportamento atipico apresentado no item "interação entre cimento e aditivo

em temperatura elevadas".

6.4.3. Ensaios em concreto

Os ensaios para as composições de concreto também no estado endurecido

serviram para representar a evolução da resistência mecânica, quando foram

submetidos à cura térmica e à cura normal. Também foram realizados ensaios de

MEV em algumas amostras de concreto fraturadas.

Assi 01, os principais ensaios implementados durante a pesquisa são

resumidos no Quadro VI. c

QUADRO VI - Resumo dos ensaios implementados no estudo experimental

cimentos • DRX

• DR..,X

pasta • TG
• MEVIEDS
• PI\{

argamassa • f
concreto • f

C, E I e E2 • ~{E\'/EDS

Condição

anidw

hidratado

Material Ensaios Avaliações

M icroestruturais

Microestmturais

~{acroestmturais

~lacroestmturais
~licroestmtl1rais

obs:

DR.X - Difração de raio X;
TG - Termogravimetria,
~{E\'IEDS - ~{icroscopia Eletrônica de Varredura com microanálise (EDS)
PI\{ - Porosimetria por intrusào de mercúrio
f -Resistência à compressão

Os ensaios na condição hidratado foram realizados para situações tanto em

cura térmica (ciclo curto e ciclo longo) quanto em cura normal. 1\0 caso das pastas
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de cimento, utilizaram-se os mesmos ciclos térmicos correspondentes aos das

argamassas e dos concretos. 0:0 Quadro VII apresenta-se a identiticaçào das

amostras submetidas aos ensaios de resistência à compressão e microestruturais

(DR.X,TG, PI\1 e l\tE\') com as respectivas idades de controle.

\:,'

c
C
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QUADRO \'11 - Identificação de amostras de Controle, Estudo 1 e Estudo 1, com as

respectivas idades em que os ensaios foram realizados
Identific:1ç;io

EnS:lios realizados

~

O~
>

..:!
l.:.J

O
t-
E:'~

amostra

id:.1des

Cura 'orma\
C-'\1 diaXXX X

CONTROLE
T.!l.c,=23"CC-~77 diasX

Clínquer + gipsi~ + filer

C-~2~
28 diasXXXXX

calcário

C-~IJ\91 diasX

Cura l' ~rmic:l

C-Tcch6 hor.lsXXX X

Cimento de alta

ciclo CurtoC-T.:.:l1 d!.\XXX X

rcsisti:ncia inicial

1',,:.•,=(, I"C
C-Tec77 diasX

C-Tcc2:':

2:\ di:lsXXXXX
CP V AR! Plus C-Teci)!

9! diasX

Cura l' à\llica

C-Tclh15 horasXX- X

ciclo longo
C-Tel77 ruasX

T"..•,=Ú\"C
C-Td2X:2SdiasXXXXX-

C-Tcl'JI

9 I diasX

Cura 'orma!

EI·'II diaXXX X
ESTUDO I

T :n.l.' = 2"\ ~'CEIS.77 dl:.lSX

Clinqucr + gipsi~ + fikr

E 1-l\:2~
2:\ di:.lsXXXXX

calcário +

EI·;\91
'J I diasX

sllpcrplastificante ( 1%) +

CurJ T':rmi.:aEI-TeehÚ 1")I.ISXXX X

silica ativa (10%)

ciclo eurt0EI-TeelI d:;\XXX X
1'.",,=6 I"C

E l-Teci7 d:;lS
' '...

Cimento de alta E I-T.:c2:-;2:-;diasXXXXX
resistência inicial E I·Tec9 I

lJ I diJSX

CP V AR! PllIs

Cura l' ':rmi CJE I-T.:lh15 horasXX X

cido longo
E 1-1'.:177 dí;!sX

T,::.L'=6 \"C
EI-Tcl2R2~ diasXXXX-X

EI-T.:l'}J

I)1 c!i;!S:--:

Cura ;-";onnal

E2-;\ IIdÚXXX X

l

ESTUDO :2T",-,-,=2)"CE2-:\77 diJSX

Clínquer + gipsi~ + filer

E2-:\2R
2~ diasXXXXX

I

calcário +
E2-:\01l) J diasX

supcrplastificante (I %) +

Cura Tcrmie:lE2-TcchÚ hor.lsXXX X

sílica aliva (10%) +

ciclo curtoEl-TeclI diaX-XX XI , escoria (30%)T....i.,=7(\·'C~ E2-Tcc77diJSX

l
Cimento de alta

E2-Tec2X2:~di:.lsXX-XX-X

resist~ncia inicial e

E2-Tcc9 !91 diasX

resistente a sulfatos

Cura l' crmicaE2- TeUl15 hor..!sXX X

ciclo lon,go
E2-Tcl77 diasXI CP V AR! RS1'. .,. =ú 1-'(

f

E2-T..:12X2~ di~s:-\:\XX:\
r

F2-T..:!'):I;: ,~::,:;:-:~
t~.
•f'.,~.
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6.4.4. Métodos para ensaios específicos

Apresentam-se a seguir os métodos dos ensaios especíticos

(microestruturais), realizados neste trabalho (DRX, TG , MEV e Pl\1) Os detalhes

de preparação de amostras também são apresentados, levando em conta as

particularidades de cada tipo de ensaio. Para realizar os ensaios em pasta, procurou

se reproduzir aquelas presentes nas dosagens de concreto (C, E 1 e E2).

·DRX - Difração de raio X

A análise por Difração de Raio X (DRX) tem caráter qualitativo, pois está

baseado na identificação das substâncias (fases cristalinas) presentes em cada

amostra. Esta análise qualitativa foi realizada com indicação dos compostos mais

pro\·áveis. presentes nos cimentos anidros e hidratados (pastas endurecidas). Os

picos que aparecem nos difratogramas são característicos para cada tipo de

- substância, sendo possível identiticá-Ias.

Foi de muito interesse a'identiticação das substâncias na condição de cimento

anidro e hidratado. A identificação na condição hidratada é importante, na medida

em que podem ser observadas alterações nos produtos de hidratação das pastas de

cimento, correspondentes aos grupos de dosagens avaliadas, principalmente quando

associadas a cada situação de cura (cura normal e cura térmica). Esta identificação

foi bastante útil, por exemplo, para acompanhar o comportamento, ao longo do

tempo, da portlandita (hidróxido de cálcio - CH), a qual corresponde a 20% ou 25%

do volume de sólidos, na pasta de cimento Portland, e tem tendencia à formação

cristalina.

As interpretações dos difratogramas le\'aram em conta a presença de fases

cristalinas (representadas por picos de variadas intensidades) e de fases amorfas,

características do silicato de cálcio hidratado (C-S-H = constitui-se de 50% a 6(Y% do

volume de sólidos e varia de fibras pouco cristalinas a um reticulado cristalino), das

escórias vítreas e das pozolanas (representadas por um "halo" amorfo).

O equipamento de difração trabalhou acoplado a um computador que

processa os resultados, produzindo um difratograma. As condições para realização

desses ensaios foram as seguintes:

lí)6
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• radiação CuKa, com filtro de I\i, sem fenda de recepção;

• tensão 50kv (40kv);

• corrente 30mA (40mA);

• varredura com passo 0,033° 28 (0,05° 28);

• tempo de coleta 1 seglpasso (2 seglpasso):

Várias listagens contendo o àngulo, a distància interplanar com a respectiva

intensidade dos picos e ainda as intensidades relativas para várias substàncias,

baseadas nas divulgações do "International Centre For Difraction Data" (ICDD),

foram utilizadas para auxiliar a identificação das fases presentes em cada amostra.

A primeira etapa de preparação da amostra, no caso do cimento hidratado

(pastas), foi interromper a hidratação a cada idade de controle, através de secagem

em estufa (T= 105°C) durante pelo menos 10 horas. Em seguida, fragmentos da

amostra foram moidos (triturados) até proporcionar uma finura adequada (passante

pelo menos na peneira N°270). Após a moagem, o pó foi colocado em porta-amostra

apropriado para o equipamento de raio-X e, finalmente, realizado o ensaio de DRX.

TG - Termogn1\"imetria

Dentre as .técnicas termoanaliticas, utilizou-se a Termogravimetria (TG) e a

Termogravimetria Derivada (DTG), para a apresentação dos dados.

Adotou-se ensaios de Termogravimetria Dinâmica (mais usualmente

empregada) no caso em que a amostra é aquecida em ambiente com temperatura

variável de uma maneira pré-detem1inada, preferencialmente a uma razão linear. As

cur..·as TG e DTG forneceram informações sobre a estabilidade térmica e a

composição da amostra inicial e de qualquer produto intermediário que se formou,

bem como sobre a composição do resíduo. Estes ensaios foram realizados em

equipamento (marca Du Pont 2000 \'5.\ A) com taxa de aquecimento de

10°C/minuto, em atmosfera de nitrogênio (fluxo=20ml/min).

O interesse no estudo das pastas endurecidas de cimento está na variação de

massa dos materiais voláteis que são perdidos no processo de aquecimento. Para os

cálculos de perda de massa, a partir dos resultados da TG (DTG), consideraram-se

algumas faixas de temperatura, correspondentes principalmente à perda de massa
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devido à evaporação de água livre e água combinada (água de cristalização entendida

como água não evaporá\-el), conforme apresentado anteriormente.

Os resultados dos ensaios de DRX e de TG foram importantes para a

identificação e a quantificação dos produtos hidratados nas amostras avaliadas,

permitindo comparações e acompanhamento das transformações dos compostos

formados, quando submetidos às curas normal e térmica, com ciclos curtos e longos.

Os diferentes comportamentos foram também analisados em função de diferentes

dosagens estudadas

A preparação das amostras para o ensaio de TG seguIU o mesmo

procedimento descrito para o ensaio de DRX, sendo utilizado apenas o material (pó)

passante na peneira de abertura N"O 200, após a moagem.

pnl - Porosimetria por intrusáo de mercúrio

Este ensaio refere-se à determinação de volume e distribuição dos poros pelo

método de porosimetria por intrusão de mercúrio, Vale lembrar que este método é

Útil apenas para medida de poros abertos, Ele é baseado no fato de que um líquido

que não molha um sólido poroso penetrará em seu poro apenas sob pressão, sem ação

de capilaridade. Tal liquido no caso desse méto,do é o mercúrio.

O tamanho dos poros que são introduzidos é inversamente proporcional a

pressão aplicada. ,Se os poros são admitidos como cilíndricos, a pressão (p)

necessária para forçar a penetração do liquido é dada pela equação de Washburn .

d = - 4 y ( cose ) / p

onde:

"f - energia superticial do liquido (adotado como 0,483N.m-\

e - âl1gulo de contato entre o mercúrio e a parede do poro (adotado = 130°);

d - ddmetro do poro.
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A pressão máxima empregada nesta pesquisa foi aproximadamente de I \200\lPa. Isso permitiu medir o diàmetro nominal de poros até 0,006~lm, de modo a ~.

atender a faixa de maior interesse nesta avaliação A aplicação de altas pressões pode ~
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resultar temporária e/ou permanente alteração na geometria do poro, o que implica

em variações na distribuição do volume real dos poros medidos.

Foi utilizado porta-amostra (penetrômetro) compatível com as dimensões das

amostras.

Para a secagem completa da amostra, foi adotado o método de estufa à 105°C

durante 12 horas. Antes dessa secagem, a amostra foi cortada nas dimensões 11,Smm

x II,Smm x 11,Smm, com auxílio de serra diamantada, à baixa velocidade. Todas as

amostras (duplicata para cada situação) foram pesadas antes do início do ensaio. O

vácuo utilizado para este ensaio foi da ordem de 14j.1mHga 20j.1mHg.

O preenchimento do penetrômetro com mercúrio foi realizado a uma baixa

pressão da ordem de 25psi. A pressão requerida para preencher o penetrômetro com

mercÚrio é também capaz de introduzir os poros grandes da amostra, o que

inviabiliza o processo PIM para a determinação da distribuição do volume destes

poros. Este fato foi reconhecido e a pressão utilizada não introduziu a faixa de poros

de interesse para esta pesquisa.

A partir da contínua ele ..•.ação da pressão por incrementos, foram registrados

os valores de pressão absoluta e de volume do mercúrio introduzido, até atingir a

máxima pressão. O tempo requerido, entre cada incremento para alcançar a intrusão

de equilíbrio. foi adotado como 10 seg'undos.

A pressão absoluta foi convertida, pelo uso da equação apresentada, para

diâmetro de poro aparente introduzido, sendo necessário adotar-se a energia

superficial do líquido (y) e o ângulo de contato entre o mercúrio e a parede do poro

(8), conforme definido anteriormente.

Os valores típicos da porosidade em pastas bem hidratadas pelo método PL\t

são mais baixos do que os valores calculados para porosidade, em função da água

total. Acredita-se que isto está relacionado a falhas do método PI\t, devido à

diticuldade de o mercúrio penetrar nos vazios interlamelares, em vista do

encapsulamento do gel pelo CH.

Outra questão importante é que, nas pastas puras de cimento Portland, a

distribuição do tamanho do poro, usando PIM, reflete uma característica mais graúda

para amostras secas em fomo, em relação àquelas secas com uso de sol vente. Este

Último não é recomendado.
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l\Iicroscopia Elctrônica de Varrcdura (MEV com toS)

Essa técnica está baseada em imagens da estrutura do material, sob

investigação que é formada usando feixes de elétrons em vez de radiação de luz

(sistema óptico). De acordo coma mecânica quântica, os elétrons a alta velocidade

tornam-se como uma onda, tendo um comprimento inversamente pruporcional à sua

velocidade. Quando acelerados através de grandes voltagens, os elétrons podem ter

comprimentos de onda da ordem de 0,003nm (3pm). As grandes ampliações e o

poder de resolução desses microscópios são conseqüência de pequenos

comprimentos de onda dos feixes de elétrons.

O interesse neste trabalho é pelas imagens por reflexão de elétrons que, em

geral, utilizam tensão de 30kv. A partir da reflexão dos elétrons na interação do feixe

de elétrons Ct)m a superficie da amostra, é possível produzir imagens. Assim, a

superficie da amostra examinada é varrida por um feixe de elétrons (explica o nome

microscópio eletrônico de varredura - MEV), enquanto o feixe refletido ou

retroespalhado é coletado pelos detetores. A imagem é reprodl.lzida em um tubo de

raio catódico (similar a tela de uma TV), numa mesma taxa de varredura,

representando a superficie característica da amostra. Essa imagem que aparece na

tela pode ser fotografada, de acordo com o interesse da investigação. Para aproveitar

melhor o feixe retroespalhado, produzindo imagens da amostra examinada, é

importante que a superficie seja muito bem polida. Em materiais não condutores

(caso das cerâmicas como a pasta de cimento), deve ser aplicada uma cobertura

metálica muito fina, garantindo contato elétrico entre a superficie da amostra e a base

do carro de amostras. Equipamentos acessórios (EDS ou \VDS) permitem análises

qualitativa e semiquantitativa da composição da amostra (relação entre os elementos)

em áreas superficiais muito localizadas,

Em r-.fEV, os sinais de maior interesse referem-se usualmente às imagens de

elétrons secundários (SE) e elétrons retroespalhados (BSE), ao passo que na

microssonda eletrônica, o sinal de maior interesse corresponde aos raios-X

característicos, resultante do bombardeamento do feixe de elétrons sobre a amostra ..

Permitem então as definições qualitativa ou quantitativa dos elementos químicos

presentes em um micro,;'olume
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Para detecçào dos raios-X característicos, são empregados dois tipos

diferentes de espectrômetros, que permitem a realização de microanálises

qualitativas e quantitativas:

• espectrômetro de dispersão de comprimento de onda (\vDS): é aquele no

qual cristais analisadores e difração são empregados para a discriminação

dos raios-X, segundo o comprimento de onda da radiação

(monocromador);

• espectrômetro de dispersão de energia (EDS): é aquele com discriminação

de todo o espectro de energia, através de um detetor de estado sólido de

Si(Li) ou Ge.

Além de informações sobre a composição química pontual, estas técnicas

permitem as análises segundo uma dada direção da amostra ou a geração de imagens

de raios-X de múltiplos elementos ("dot mapping" - imagens de ponto). bem como o

mapeamento quantitativo.

A versatilidade do ~[EV deve-se à variedade ele interações que ocorrem,

quando o feixe de elétrons atinge a amostra. Estas interações, avaliadas por

diferentes detetores, fornecem informações sobre a composição, topografia, potencial

elétrico, campos magnéticos locais etc.

Para este trabalho, há maior interesse em utilizar imagens a partir dos elétrons

retroespalh(ldos (BSE) que respondem bem ao contraste composicional ou por

número atômico, quando~há interações amostra-feixe de elétrons.

Diz-se que a quantidade de elétrons retroespalhados cresce com o aumento do

número atômico (2) e existe a relação de quanto maior o brilho na reflexão, maior é

o número atômico. Desse modo, é possível a individualização de fases através de

contraste de tons de cinza, em função do número atômico médio (GOLDSTEf:\ et

aI. 1992).

Os elétrons secundários (SE) possibilitam a visualização da topogratia da

amostra e sào menos sensíveis ao número atômico comparado aos BSE. Portanto, os

SE são mais apropriados para exame de amostras fraturadas.

Com base no entendimento do processo de formação de imagem desta

ferramenta (~[EV). para observação de microestrutura dos materiais, o interesse

neste trabalho é aproveitar seu potencial ao máximo, de forma que possam ser

III



acompanhadas as transformações na microestrutura das pastas de cimento Portland,

submetidas a diferentes tipos de cura.

Para isto, utilizou-se amostras a partir de seções polidas retiradas da parte

mais central dos corpos-de-prova em pasta de cimento hidratada (vide preparação de

amostras mais adiante). As características do equipamento (MEV) utilizado são:

• i\.licroscópio Eletrônico de \'arredura (ME\")

• marca:lEICfVCAMBRIOGE;

• modelo: Stereoscan 440;

• resolução: 6nm (300.000 vezes);

• Associado ao sistema com possibilidade de realização de mapeamento de

raios-X ("dot mapping"):

• EOS - marca Oxford/lynk - modelo eXllI - resolução::: 100ppm;

• \\"OS - marca Microspec- resolução 10-1OOppm

Para interpretaçào dos resultados C\fE\'), foram aproveitados alguns dados da

literatura sobre observações de ~microestruturas de pastas hidratadas. sob diversas

condições. Estes dados permitiram diversas comparações com as imagens obtidas

nesta pesquisa.

Antecipadamente, sabe-se que nas pastas de cimento Ponland, hidratadas em

condições normais, é mais fácil identiticar as fases C-S-H, CH, Aft e Afm,

diferenciadas morfologicamente. São também vistos corno elementos

microestruturais destas pastas, algum resíduo de c1inquer anidro e uns poros entre as

partículas sólidas, variáveis conforme a idade do exame em !\.IEV.

A princípio, utilizaram-se apenas imagens obtidas a partir de elétrons

retroespalhados, para a melhor identificação das fases presentes nas amostras

polidas.

Um dado relevante da técnica de microanálise por Espectrometria de

Dispersão de Energia (EOS) é o cálculo das relações Ca/Si, AI/Ca, Ca/(AI+Si). Em

alguns casos, foram feitos mapeamentos de raio-X ("dot mapping") de algumas

imagens de interesse, sobretudo para destacar a fase intersticial de um exemplo típico

de grão anidro de cimento presente, na pasta endurecida.
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Dependendo das condições de hidratação, a composição do C-S-H llluda para

cada tipo de cimento, de cura, de dosagem etc. A relação Ca/Si desta fase varia

dentro de uma faixa especial, o que foi possível determinar porEDS. Aproveitando

as informações de que esta fase (C-S-H) constitui a maior parcela do sistema

hidratado e que os produtos hidratados tendem a concentrar-se nas bordas dos grãos

anidros, achou-se por bem comparar resultados de EDS, realizados r:esta região,

considerando todas as amostra das pastas (Controle, Estudo 1 e Estudo 2) e todas as

situações colocadas como variáveis nesta pesquisa.

Com relação ao acompanhamento das características do CH (variação no

tamanho dos crístais em forma de placas), na evolução da hidratação das pastas, foi

verificada a interferência da temperatura de cura e da própria reação com escória e

silica ativa, conforme as composições estudadas. Essas questões são também muito

discutidas entre os estudiosos.

A análise global dos resultados obtidos em tvlEV foi realizada aproveitando

os resultados obtidos nos outros ensaios (DRX, TG e PI~'l), com objetivo de, ao

mesmo tempo, combinar interpretações e comprovar as transformações que tenham

ocorrido na microestrutura. Vale lembrar que essas transformações, observadas na

microestrutura de pastas hidratadas, foram confrontadas com o comportamento

mecânico das dosagens correspondentes, de modo a serem estabelecidos os

relacionamentos.

Em geral, a' qualidade das imagens obtidas está associada à competência do

operador do equipamento e ao sucesso na preparação da amostra. Dentro da

preparação de amostras, tratando com seções polidas (maioria no estudo), foram

muito importantes as etapas de secagem e de impregnação com resina, esta última

para evitar danos na estrutura do material, no momento do polimento Essa questào

foi avaliada em ensaios acessórios implementados na primeira etapa do estudo

experimental. Segue uma apresentação das características da amostra e da preparação

mais adequada para amostras polidas, verificadas durante os ensaios acessóríos

• Tipo de amostra:

• pasta de cimento Portland endurecida (amostra polida).

• Corpos-de-prova:

• dimensões = lOmm X 25mm (diàmetro X altura).

I 1.'



• Amostras:

• corte ao meio do corpo-de-pro ....a, produzindo duas amostras com 201m de

espessura. A face do corte de cada parte (região mais central dos corpos

de-prova) corresponde à superficie de interesse para ME\'. Para fazer o

corte, utilizou-se de serra diamantada de baixa rotação, lubrificada Com

água. Desse modo, evitou-se produzir defeitos que não representassem· a

realidade da amostra.

As etapas seguintes para o tratamento da superficie das amostras foram:

a) imersão das amostras em álcool isopropílico, para induzir a remoção da água li'vTe

dos capilares, com objetivo de parar o processo de hidratação. Utilizou-se a

agitação magnética por 30 minutos e em seguida a filtragem e a indução de

secagem à vácuo (operação repetida 4 vezes);

b) continuação do processo de secagem, com a colocação das amostras em

dissecador (com sílica gel e hidróxido de potássio) e aplicação de vácuo, deixando

nessa condição durante cerca de 15 horas em temperatura ambiente (23°(). Este

procedimento adotado para secagem das amostras é o mais recomendado por não

produzir defeitos na microestrutura;

c) impregnação sob vácuo e embutimento a frio com resina, para preencher a

estrutura dos poros e preservá-Ios durante o polimento. Utilizou-se de resina

Epofix e equipamento Epovac, ambos de fabricação da Struers. As carateristicas

dessa resina (Epofix) são: baixa pressão de vapor, transparência, boa adesão,

baixa viscosidade e falta de retração.

d) polimento pela prática metalográfica padrão, utilizando compostos apropriados,

segundo a seqÜencia

• desbaste inicial da superficie, com a lixa 0:° 60, para remover a resina e

expor a superficie da amostra;

• lixamento numa seqüência típica, com lixas de carbeto de silício !\-o·tQO e

. 1\°600. Utilizaram-se politrizes de disco rotativo por via úmida (óleo

mineral), limpando cuidadosamente a amostra com Ultra-som resfriado em

álcool isopropílico, antes de passar para o próximo componente mais fino.

A aplicação de Ultra-som foi durante 12 minutos, com agitação das

amostras a cada 3 minutos.
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• polimento final por meio de suspensão de diamante em óleo mineral

(granulometria decrescente até = 1/4~lm). Repetição do procedimento de

aplicação de Ultra-som, ao tinal do polimento.

e) colagem da amostra no porta-amostra do r-.IEV, mecanicamente ou com um

adesi ....o, ou com tinta condutora;

f) passagem de um traço de tinta condutora (ex.: tinta prata), fazendo um bom

contato elétrico entre a amostra e a base do porta-amostra, para assegurar o

aterramento;

g) recobrimento com uma fina camada condutora de ouro, espessura da ordem de

200 Â;

h) manutenção das amosfras em dissecador com vácuo (silica gel e hidróxido de

potássio), até o uso no MEV.

Amostras fraturadas (pastas e concretos) também foram usadas para produzir

algumas imagens com elétrons secundários. A preparação dessas amostras foi mais

simples, uma vez que se dispensou todos os trabalhos de impregnação e polimento

(itens c e d), além do corte "na serra diamantada.
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AFtS tenha produzido a fissura. Sua ocorrência nesses espaços é provavelmente um

efeito ou um sintoma, não a causa (TA 'YLOR, 1993).

Afirma-se ainda que, sob circunstâncias em que ocorrem a RAA, parece que

a maior pane da expansão e dos danos são diretamente de sua responsabilidade, com

a formação AFtS, contribuindo para o aumento na deterioração, após o primeiru dano

ter ocorrido (DIAMO~1) & O:\G, 1993). Portanto, considerando que a imponância

dos dois processos, RAA e AFtS, é dependente da quantidade e do grau de

reatividade do agregado e das características quimicas do cimento, principal mente

com respeito ao teor de álcalis e potencial para produzir AFt, confirma-se a pequena

expectativa para os dois fenômenos nesta pesquisa. Os resultados de DR.X

comprovam a pequena formação da etringita.

A literatura apresenta também comparações entre concretos com e sem sílica

ativa para a situação em que o cimento tem baixa quantidade de álcalis e baixo

potencial para formação da AFt. Estes concretos, compostos tanto corn agregados

reativos RAA (granito) quanto com agregados não reativos (basalto), quando

submetidos à cura vapor (cicIos longos), apresentam praticamente o mesmo

comportamento em relação à expansão, pois, nos dois casos, não há expansão

imediatamente após o cicIo térmico, nem ao longo de 96 semanas de exposição a

40°C com al~a UR (SHA YAN et aI., 1993). Mais uma vez, os dados corroboram as

expectativas em rela.ção à AFtS e R..A.A.

Outra questão interessante, é a comparação entre as caraterísticas do mesmo

tipo de cimento (mesmo fabricante e mesma marca) em períodos diferentes de

avaliação (1994 e 1997). Ve-se que há algumas alterações, que podem ser

significativas (Tabelas II e 12)

De fato, de acordo com a Tabela 11, comparando os valores obtidos para o

periodo de 1997 em relação aos obtidos em 1994, pode-se ver alterações nos teores

de sulfatos de cálcio e filer calcário. Os teores de sultàto de cálcio têm uma redução

de aproximadamente 23% (CP \' AR! Plus), ao passo que os teores de filer calcário

tem um aumento de cerca 58% (CP V ARI Plus).

11:'
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TABELA 11 - Composição do cimento CP V ARI Plus para períodos diferentes.

Fonte: HOLDERCI~l

Proporções em %

Clínquer

Escória

Sulfato de Cálcío

Fílcr Calcário

199.J 1997

90,9

90,33

-

-

5,8

4,45
..• "'

5,21.),.) variação

-23%

+58%

TABELA 12 - Relação entre CJA e sulfato de cálcio para o cimento CP V ARI Plus

considerando períodos diferentes

Teores em 010

r-.;a Tabela 12, pode-se ver que a relação CJAlsulfato de cálcio do cimento

Portland CP V AR1 Plus em 199-l é igual a 1,25, enquanto que em 1997 é igual a

1,65, representando um aumento de 32%.

Esta comparação tem importância já que se esperava reproduzir, no período

de 1997, comportamentos atipicos observados no desempenho mecânico de

argamassas realizadas em 199-l (estudos anteríores - DE i\IELO, 1996; LIBORIO &

DE i\IELO, 1995b). quando se a •...aliava a interação entre o cimento e o aditivo,

submetidos à temperatura ele ..•.adas.

CA
sulfato de Cálcio

Relação C~A/ sulfato de Cálcio

199.J

7,27

5,8

1,25

1997

7,36

4,45

1,65

variação

t32%

"'.'

~.
C

(

7.1. Resistência à compressão axial simples

Na depuração dos resultados de resistência à compressão axial simples (f.:)

das dosagens avaliadas, aplicou-se o crítério de "Chauvenet". Isto significa que, em

uma série de medidas, a probabilidade de ocorrência de um desvio de valor "x" é

menor que l/2n. conforme a fórmula seguinte.

{...
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I.
Px < 1/2n

sendo

Px - probabilidade do desvio ser "x"

n - N° de medidas

m

é

o resultado que apresentou desvio acima do estabelecido, por esse critério,

foi rejeitado.

Para avaliar a evolução da resistência mecânica das dosagens, utilizaram-se 6

medidas ou 6 corpos-de-provalidade, ou seja, '"(1" = 6 (seis) e, portanto, Px = 0,08

(desvio má.ximo de 8%). Foram rejeitados aqueles valores que tiveram desvio

máximo de ±8% em relação à média (entre os seis resultados por idade) A nova

média passou a ser calculada com cinco resultados e, portanto, alterou o valor de Px

= 0,1 (desvio máximo de ±IO%) A maioria dos resultados apresentados a seguir sào

decorrentes de uma média de 6 (seis) corpos-de-prova por idade e, em alguns casos,

a média foi entre 5 (cinco) corpos-de-prova por idade.

7.2. Interações entre o cimento, o superplastificante e a
temperatura

A elevação de temperatura nas idade iniciais, aqui simulada através da cura

térmica, é perfeitamente possível ocorrer em uma concretagem num dia típico de

verão, em que a temperatura na superficie de um elemento estrutural de concreto

pode atingir 60°C.

As discussões sobre as interações entre o cimento, o SP e a elevação de

temperatura nas idades iniciais estão baseadas no confronto de resultados

experimentais realizados em dois periodos diferentes (1994 e 1997). Trata-se de uma

análise com dois lotes distintos de. materiais, embora seja da mesma marca e

fabricante. Inicialmente, apresentam-se os resultados de ensaios realizados neste

trabalho (penodo 1997) com as argamassas A e B, comparando-se a evolução da

resistência à compressão até 91 dias, em função do tipo de cura (Figuras 17 e 18). Os

resultados são referentes ao cimento Portland CP V ARI Plus e aos ciclos térmicos
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(Tm:i:-;=610C), com curta duração (cerca de 3 horas), repetindo-se as mesmas

condições dos ensaios realizados em período 199-l (estudos anteriores - DE i\1ELO,

1996; LlBORI0 & DE i\lELO, 1995b)

A anál ise das amostras do SP nos dois períodos (199-l e 1997) comprova que

nào ocorreu variações no material (vide Anexo "(" - item 93)

Evolução da resistência à compressão de argamassas em função de
regimes de cura diferentes - CP V ARI Plus -

amostra "A" (1 :2,5:0,45 - C=580kg/m3)

- • cura normal

O cura térmica I

70 T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
00 ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~4J--------------
::!:

;;20-,--- ------------
20--
10 - - -

o .

Período de
referência
1997

0.25 7

Idade (dias)

28 91

FIGURA 17 - Comparação entre curas normal X térmica para argamassa A

Evolução da resistência à compressão de argamassas em função de
regimes de cura diferentes - CP V ARI Plus -

amostra "8" (1 :3,0:0,45 - com 1% SP - C=520kg/m3)

70---
€O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
período de
referência
1997

:li cura normal
I ••

:_~-~~~~ __~~~I~

0.25 7

idade (dias)

28 91

FIGURA 1 S - Comparaçào entre curas nom1al X térmica para argamassa B

Nas Figuras 17 e 18, vê-se que o fenômeno da perda de resish~ncia mecânica

nas idades. mais avançadas, devido à cura térmica, é confirmado para ambas as t
I
i
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dosagens "A" e "Ir. Nesta Última (B), a dosagem que contém supcrplastificante

(SP), o fenômeno da perda de resistência mecânica aparece já com 1 dia.

Para avaliar aquele fenômeno da interação entre o cimento e o aditivo em

função da elevação da temperatura nas idades iniciais, observado em estudos

anteriores (DE i\lELO, 1996; LIBORJO & DE i\IELO, 1995b) - período .de 199-'+,

apresenta-se nas figuras 19 e 20 a evolução da resistência à compressão,

combinando as argamassas "X' e '"B".

Evolução da resistência à compressão de argamassas com consumos
de cimento diferentes e variação na presença de SP, para a mesma

consistência e relação ale - CP V ARI Plus
Cura Normal (Tmáx=23°C)

Período de
referência
1997

o B - 13.00.45 (1 %SP
C=520kglm3)

.A - 12.50.45

(C=58CkgJm3)

9128

70 -,--- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -'- - - 

€O ~ - - -'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ IJ' - -- - ~ ~ ~~ ::ü ~ -IJ- -. - - - :.;:.:. - - -

~ . ~.'

20 :- - .: - - - "'.: - - -

1~ ~ - ::., ~F ---
7

Idade (dias)

FIGl:RA 19 - Comparação entre argamassas "A" e "B" em cura normal

Evolução da resistência à compressão de argamassas com consumos
de cimento diferentes e variação na presença de SP, para a mesma

consistência e relação alc - CP V ARI Plus
Cura Térmica (ciclo Cl1r.,) Tmá:<=ô PC)

70--------------- ---------
EO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_5:)------

~ ;; ~~: : : : : : : :Il~= ~ó - - ~ ~ ~~-r:~ : :.: d : :: • :: •• :' ~:: :o~~~.'· ~ ..
0.25 7

idade (dias)

28 91

Período de
referência
1997

::IA - 1:2,50.45 (C=58Okg/m3)

o B- 1:3,0:0.45 (1% SP,
C=5.."O<gJm3)

FIGURA 20 ~ Comparação entre argamassas "A" e "B" em cura témÚca

I
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Estes resultados não confirmam o comportamento atípico do SP quando em

cura normal observado em estudos anteriores (DE MELO, 1996; LIBORIO & DE

i\lELO, 1995b) - período 1994 - apresentado no item 5.5. Naquele estudo, dizia-se

que, para uma mesma consistência e relação ale (0,45), as argamassas com SP e com

menor consumo de cimento (cerca de 60kg/m3 a menos) apresentavam uma evolução

maior na resistência à compressão (até 91 dias) comparado às misturas sem acÍitivo.

A sugestão era de que, devido ao uso de aditivo SP, poder-se-ia, ao mesmo tempo,

aumentar a resistência à compressão final do concreto de referência, reduzir o

consumo de cimento e manter a consistência e a relação alc constantes, desde que

não ocorressem variações apreciáveis de temperatura nas idades iniciais. As

comparações entre os resultados dos dois estudos (anterior= 1994 e atual= 1997)

podem ser vistas na Figura 21, sendo notável a diferença, pois agora, o aditivo SP

não parece ser incompatível com a elevação de temperatura nas idades iniciais

Comparação entre resistências à compressão de
argamassas à idade de 91 dias, em função da

variação da temperatura nas idades iniciais
CP V ARI Plus

A= 12,50.45 C=58C~gJm3

8=13,00,45 1%SP__ C=52Ckg/m3

·II~. Tmáx'=23°C

O a Tmáx'=23°C.

;[J~ Tmáx=61°C:

0:3 Tmáx'=61 'c·

1997

65 r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
!

60 - - - - --
ô: 55~- 50~ 45
40 1994

FIGURA 21 - Comparações entre estudos para dois períodos (1994 e 1997) sob cura

normal e cura térmica

Deve-se levar em conta que as argamassas "A" e "B" nos dois períodos de

avaliação (1994 e 1997) têm a mesma consistência e mesma relação a/c. Pela análise

da Figura 21, pode-se ver que em 1994 (DE ~fELO, 1996; LrnORlO & DE tvfELO,

1995b - dados apresentados no item 5.5) a dosagem com SP tem maior resistência à

compressão final ("'B" é maior do que "A"). somente quando não existe ele\'ação de

kmperatura n:lS idades iniciais. isto é, quando é submetida à cura normal A
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cura térmica com ciclo curto, aUlllenta para o dobro o ganho de resistência nas idades

mais avançadas comparado à cura normal.

Ganho de resistência mecânica (1:3,5:0,45)
C (controle) X E1 (com 1%SP e 10% SA)

lS

~ ::~ ~ ~ ~11~1:~II~1 - - - ~ ~ ~ ~ ~.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ : 'I'iillil'jl--
~ 25,0 r - - rI '1"1=- - - - - - -- - -- -- - -- - - - - - - - - - -
{l 20,0 T - - 11111I.11\,====:- - - - - - - - - - - - - - - - - _ - -

o 1 11111~~=== === ===- 150 - - = --------=--------= --c'l "'= = =Q,I 111,= = =
ElO o - - - ,I.l.!I.l ,=- ----ll"ijll"~'------llll'!!'!'1!'= - -

'I I i III=== 'l === ' Ij'l!i!r--
~ 5o - - Jilllll'llll,!~ -- - - llllfll ==-----1l'iIIHl'I'II~ - -• I l.i!!:' ,I.i==:= !,! :\h, . ! :.!,!' !~0,01 1,,',1.11,1 : 1,11,.,11.- , .•.....11I.,

!li cura normal

== cura térmica

a

),

7

Idades (dias)

28

a

s

o

f

FIGURA 2-+- Comparação entre as dosagens C e E 1, avaliando o ganho de

resistência devido à sílica ativa para os dois regimes de cura

Com a elevação da temperatura nas idades iniciais (Tmax=61 °C; ciclo curto). a

eficiência da sílica ativa é melhorada, o que é lógico, se for considerado o

favorecimento da reação pozolânica pelo aumento da temperatura. Então, poder-se-ia

pensar' em adotar o uso desta sílica ativa em substituição ao cimento Portland em

caso de cura térmica (Tmax=61°C) com ciclos rápidos.

A Figura 25 mostra o fenômeno da perda da resistência mecânica nas idades mais

avançadas, devido à cura térmica. Destaca-se que esse fenômeno é observado

somente após 1 dia, quando os corpos-de:"prova já estão no regime subseqüente de

cura úmida

Há evidências de que o fenômeno é bastante reduzido para a dosagem com SP

e SA (E 1) e demonstra que tanto o SP quanto o S.-\ contribuem para os resultados

obtidos (destaque para as idades de 7 dias e de 28 dias). A interpretação deste fato

leva a crer que a responsabilidade pela redução do fenômeno (perda da resistência

mecânica devida à cura térmica) não é apenas em função da reação pozolânica,

favorecida pela elevação da temperatura, mas também pode ser em função de uma

melhor interação entre o cimento e o aditivo aqui utilizados.
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curiosidade neste resultado (1994) é que a argamassa "B" (T m;h:=23°C) supera em

21% (I Olv[Pa) o valor obtido pela argamassa com maior consumo de cimento CA"

Tnúx=23°C). A argamassa "A", sem a presença de SP, tem 60kg!m3 a mais no

consumo de cimento, comparando com a argamassa "B" com a presença de SP.

t\lesmo assim, a argamassa "A" tem menor resistência à compressào. Com base

nesse resultado, quando a temperatura máxima é 23°C, vê-se que o efeito do SP

supera o maior consumo de cimento na dosagem. !\os ensaios realizados em 1994,

naquela combinação entre o cimento e o SP, a cura normal respondeu

surpreendentemente.

No período de 1997, o mesmo desempenho não se observa, tendo em vista

que todos os resultados estào muito próximos e que o maior valor na resistência à

compressão final está coerente com o maior consumo de cimento, o que é

normalmente esperado, considerando-se constantes a relação alc e a consistência.

Vale lembrar que foram mantidas as mesmas condições e materiais (mesma

areia, mesmo aditivo SP e teor utilizado, mesma alc, mesmo tipo e fabricante do

cimento, mesmos regimes de cura) nos dois estudos (1994 e 1997), com apenas a

ressalva de que todos os "materiais fazem parte de um novo lote e, provavelmente,

com algumas alterações químicas. Tais alterações foram comprovadas apenas para o

cimento avaliado.

Os resultados parecem confirmar a tese (MEHT A & MOt'\TEIRO, 199~;

f\'EVILLE, 1982) de que as interações entre o cimento e o aditivo são dependentes da

temperatura ambiente, da finura e da composição do cimento, especialmente em

relação aos teores de C3A, S03 e álcalis, que controlam a evolução da formação da

etringita. De acordo com a literatura (RA_\L-\CHA..,\;l)R.Al'\, 1985), nessa interação

há uma forte adsorção das moléculas de SP em todas as partículas de cimento, mas

preferencialmente nas fases mais reativas de e3A. A reação entre o su1tàto de cálcio

e a fase C3A do clínquer do cimento Portland, que conduz a produtos em forma de

agulhas (AFt), é retardada e os produtos da reação são menores, com partículas em

forma cúbica. Geralmente, observa-se também que o SP retarda a conversào da

etringita (AFt) em monosulfato (AFm).

Outro dado importante é que o SP pode retardar a hidratação das fases C:5 e

C35. ° efeito observado é mais fraco do que com a fase C3A, mas provavelmente

resulta de similar efeito do 5P na nucleação e no comportamento de crescimento dos



produtos hidratados (GU et a\., 1994). Diz-se que dependendo dos teores de SP e da

fase C)A dos cimentos, a interação entre eles pode resultar em excesso de SP no

sistema em processo de hidratação. Isso, por sua vez, pode ser relacionado com

resistencia à compressão mais baixa, visto que a excessiva adsorção de SP retarda a

hidratação dos grãos de alita e belita (RA.-,\lACHAJ'\'DRAN, 1985). O cimento Tipo

V (ASTM) com baixo teor de C)A pode ter uma excessiva adsorção de SP.

Dados experimentais (R.~\[ACHAl\TIR.A.l'\;, 1985) indicam que os efeitos

dos SP na hidratação em sistemas C)A + gipsita + H10 são contraditórios, porque a

.influência do SP depende da relação sólido/água, da quantidade de SP, da massa

molecular do SP, da proporção de C3.Nsulfato de cálcio e também da temperatura de

cura. O SP utilizado nas avaliações é à base sulfonado-melamina-formaldeído (S~[f)

e existe evidencia de que ele retarda a hidrataçào de C3A. De fato, os ensaios de pega

do cimento com a presença de SP, realizados nesta pesquisa, confirmaram um

pequeno retardo na hidratação.

Estes fatos podem explicar os comportamentos diferentes nos dois períodos

(1994 e 1997), em função de interações entre o SP e o cimento Portland, ou melhor

entre um mesmo SP e um mesmo cimento, mas com alterações na composição

química do cimento entre os penodos. As evidências dessas alterações são

signi0cativas, uma vez que a relação C3.AJsulfato de cálcio no cimento Portland CP

V ARI Plus em 1994 é igual a 1,25, enquanto que em 1997 é igual a 1,65,

representando um ,aumento de 32% (Tabela 12). É possível que esta variação

contribua de algum modo para justificar as mudanças observadas nos resultados

obtidos em 1997, o que significa corrigir aquela afirmação anterior feita em função

dos resultados obtidos em 1994:

11mnom bt!l/t!ficio aos concretos, de\.'ido à aplicação de adiliro

SP, é red/dr o cOl/sumo de cimelllo (t!x. 10%), manter a cOl/sistêl/cia

e a relação a C e ainda aumell/ar a resistência à compressão final do

concreto dI! rl!faêllcia, para lima dada combinação elllrt! cimt!Ilto e

aditim. Dependt!ndo dt!sta comhinação (cimento e aditi m), as

variações na temperatura nas idades iniciais podem alterar bastantt!

a emluçlio da resistência mt!cànica nas idadt!s 111aisanlJlçadas ",
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Portanto, levando em conta que não foi possível reproduzir com os novos

lotes de cimento Portland os rcsulrados anteriores (1994), as avaliações

microscópicas com essas dosagens ("A" e "8") tornam-se desnecessárias e

impraticáwis. De qualquer forma, acredita-se que os fenômenos estão bem

justiticados e alicerçados em dados da literatura.

feitos 7.3. Caracterização do desempenho mecânico dos concretos
que a

nassa

Ira de

;~fF)

pega

1 um

odos

~Ihor

lição

são

f CP

1,65,

içãc

idos

lção

o estudo com as dosagens em concreto (C, D e El), utilizando cimento

Portland CP V AR! Plus, procura estabelecer as contribuições, separadamente, entre

o aditivo (SP) e a silica ativa (SA). A diferença entre as amostras "C" e "O" é a

presença de SP no último. No caso da amostra hE I" além da presença de SP tem-se a

SA: Adotou-se o uso da SA com teor de 10% em adição à massa de cimento, tendo

em vista a sua pequena eficiência em termos de comportamento mecânico. Esta

interpretação pode ser confirmada na Figura 22, em que é comparada a evolução da

resistência mecânica, sob cura normal, considerando os resultados das três dosagens

aval iadas (C, D e E 1). Ve-se que há um pequeno ganho de resistência à compressão,

em todas as idades, em favor da dosagem com SP e SA (E I), em confronto com a

dosagem controle (C). Com base nisto, na hipótese de uso de SA em substituição,

mantendo constante o consumo de aglomerante/m3, provavelmente não haverá

nenhum ganho de resistência mecânica.

CP V ARI Plus - Concretos 1:3,5:0,45 - Cura Normal
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FIGURA 22 - Comparação entre as dosagens C, D e E 1 sob Cl!r:l normal



Ainda na Figura 22, o efeito do aditivo (comparando amostras C e O sob cura

normal) não produziu aumento de resistência à compressão, lembrando que não

houve interferência da variação de temperatura nas idades iniciais.

Quando estas dosagens são submetidas a ciclos cul10S de cura térmica

(Tmh=61°C), há pequenas mudanças nos resultados (Figura 23). Neste caso; há uma

diferença maior no ganho de resistência, a partir dos 7 dias, em favor da dosagem E 1

que utiliza o SP e aSA.

Os resultados das amostras submetidas aos ciclos térmicos, destacados nas

figuras, tiveram por objetivo avaliar os efeitos à longo prazo. Para este trabalho, os

ganhos de resistência mecânica nas idades iniciais são conseqüência direta da

duração dos ciclos térmicos implementados (Tm;ix=61 °C), os quais foram ajustados,

nesta etapa, considerando os ciclos curtos, apenas para que a resistência à

compressão superasse 10i\.fPa. Os resultados de resistência à compressão obtidos

(nesta pesquisa) com todas as amostras em concreto estão apresentados no Anexo

"F" (Tabelas A6 e A7).

CP V ARI Plus - Concretos 1:3,5:0,45 - Cura Térmica

:
"
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FIGURA 23 - Comparação entre as dosagens C, O e E 1 sob cura térmica

A Figura 24 demonstra claramente o ganho de resistência mecânica quando se

comparam as duas dosagens C (controle) e EI (com 1% SP e 10% S:\), conforme o

tipo de cura implementada. Pode-se ver que a presença da sílica ativa, quando em
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Perda de resistência devido à cura térmica
Dosagem: 1:3,5:0,45

, ;11 C - controle
I
;; O - cJ SP I

: .$I E 1 - cJ S.p e SA .

lI

7

Idades (dias)

28

FIGURA 25 - Perda de resistência mecânica em idades avançadas, devido à cura

térmica para as dosagens C, O e E 1

As mesmas observações feitas para as dosagens C, O e E 1, que utilizam o

cimento CP V ARI Plus valem para as dosagens E2, F e G que utilizam o cimento

CP V ARI RS (Figuras 26 e 27), o qual tem em sua composição 30% de escória de

alto fomo (EAF) em substituição ao cimento. Observa-se que há também o fenômeno

da perda da resistência à compressão nas longas idades em função da cura acelerada.

Mais uma vez, o pequeno ganho na resistência mecânica da amostra E2 (cI SP e SA)

confirma a baixa eficiência da sílica ativa nesta propriedade, considerando-se a

smergla das duas adições (escória e sílica ativa) presentes na matriz.

CP V ARI RS

Concretos 1:3,5:0,45 - Cura Normal
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FIGURA 26 Comparação entre as dosagens E2, F e G sob cura normal



CPV ARI RS

Concretos 1:3,5:0.45 - Cura Térmica
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FIGURA 27 - Comparação entre as dosagens E2, F e G sob cura térmica

Do ponto de vista do desempenho mecânico, avalia-se que não é viável a

incorporação da sílica ativa e do aditivo SP em todas as dosagens estudadas, levando

em conta a relação custolbeneficio. Essa questào demonstra o quanto é importante o

aspecto da eficiência da sílica ativa. A considerar que ela custa quatro vezes mais do

que o cimento, o ideal p~ra a sua incorporação nas dosagens de concreto de alto

desempenho seria utilizá-Ia na proporção de 1 parte de sílica ativa para cada 3 partes

de cimento: desde que se mantenha constante o desempenho mecânico. Pode-se até

admitir a situação em que se mantém a mesma a quantidade de material aglomerante.

Considera,ndoo aspecto de durabilidade, deve-se levar em cont(i os efeitos da

reação pozolânica em qualquer das formas de incorporação da sílica ativa no

concreto (em adição ou em substituição ao cimento Portland). A redução da

quantidade de CH na matriz de cimento Portland é muito desejável para as situações

de exposição do concreto a soluções sulfatadas.

A combinação de resultados entre algumas dosagens avaliadas (amostras "C",

"E 1", "ET e "F") mostra que é possivel compensar totalmente a perda de resistência

mecânica nas idades avançadas, devido ao efeito da cura acelerada, pelo uso da

adição de SA (amostras E 1 e E2). Nota-se que nesta comparação as amostras são

diferentes, ou seja, quando há o tratamento térmico (cura térmica com ciclo curto) a

presença da adição de sílica ativa é a variável. A Figura 28 destaca essa sugestão,

avaliando-se para a idade de 91 dias.



Presença da SA compensando a perda de resistência
devido à cura térmica, relativo à idade de 91 dias
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FIGURA 28 - Efeito da adição sílica ativa (SA) compensando a perda de resistência

mecânica devido à cura térmica sob ciclos curtos

Levando em conta que o cimento CP V ARl RS já contém 30% de escória de alto

forno na sua composição desde a fábrica, a comparação entre as dosagens "F" (sem

SA - cura normal) e E2 (com SA - cura térmica) também faz sobressair o efeito da

silica ativa, deixando as resistências iguais. Da mesma forma, sem a presença de

escória, (CP V AR! Plus)· a comparação entre as amostras "C" (sem SA - cura

normal) e "E I" (com SA - cura térmica) mostra que as resistência são iguais, o que

significa compensar a' perda de resistência que ocorreria em relação à amostra "C"

(sem SA - cura térmica). Então, para os dois cimentos avaliados (CP V ARI Plus e

CP \' ARI RS) a SA pode compensar os prejuízos (fJ a longo prazo, devido à cura

acelerada (cura térmica com ciclo curto)

7.4. Concretos selecionados para representar desempenho
mecânico nas avaliações microestruturais

Para facilitar as comparações entre o desempenho mecânico das dosagens e os

parâmetros microestruturais avaliados na seqüência deste trabalho, é interessante
<

apresentar, de forma resumida, os resultados apenas das dosagens selecionadas -

Controle (C), Estudo 1 (E I) e Estudo 2 (E2), dentro da lógica estabelecida
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anteriormente. Os três concretos são diferenciados conforme vão sendo

acrescentadas adições e aditivos às misturas de controle

Apresentam-se nas Figuras 29, 30 e 31 os resultados para a evolução da

resistência mecânica, ao longo do tempo, incluindo aqueles ensaios realizados com

uma maior duração dos ciclos tém1icos (T c1). Os ciclos térmicos (Tl1lj,,=61"C) de

longa duração correspondem a cerca de 12 horas, sem incluir o período de p-ré-cura,

realizada à temperatura ambiente.

Evolução da resistência à compressão axial do concreto
- amostra de Contrate -

-80 - -
I

IIC-N

CC-Tcc

DC-Te!

0.25 0.6

idades

7 28 91

FiGURA 29 - Resultados de resistência mecânica na dosagem de Controle (C)

utilizando o CP V ARI Plus; a/c=0,45

Evolução da resistência à compressão axial do concreto
- amostra do Estudo 1 (silica ativa + SP) -
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FIGURA 30 - Resultados de resistência mecânica na dosagem do Estudo 1 (E I)

utilizando o CP V ARI Plus; a/c=0,45; 1% SP; 10% SA



Evolução da resistência à compressão axial do concreto

- amostra do Estúdo 2 (escoria + silica ativa + SP)
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BE2-N

OE2-Tcc

o E2-Tcl .

0.25 O,ê
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7 28 91

FIGURA 31 - Resultados de resistencia mecànica na dosagem do Estudo 2 (E2)

utilizando o CP V AR! RS; aJc=0,45; 1% SP; 30% escória, 10% SA)

Nota-se que a maior duração dos ciclos térmicos só não ampliou o fenômeno

da perda da r\?sistencia mecànica nas amostras de controle "C" (Figura 29), ou seja,

naqueles concretos sem adições e aditivo (C-Tcc vt!rSIIS C-Tcl)

Com base nesses resultados, confirma-se que quanto maior for a duração dos

ciclos térmicos maior é a resistencia à compressão imediata. Por outro lado, menor é

o ganho dessa resistência em idades posteriores. sendo mais destacado nas amostras

com adições (E I e E2) A menor resistência à compressão final entre todos os

resultados é a obtida com a amostra E2- Te!, quando a cura térmica foi realizada com

ciclo longo.

A Figura 32 apresentam de forma mais clara esses resultados nas idades de 7

dias e de 28 dias. Observa-se que o fenômeno da perda de resistencia em todas as

amostras tende a ser menor na idade maior, quando a cura térmica tem ciclo curto.

Pode-se também notar que as amostras do Estudo 1 (EI-Tcc), quando em ciclo curto,

tem o melhor desempenho, reduzindo o fenômeno para cerca de 2,5% aos 28 dias

Constata-se o efeito benéfico da SA presente nesta amostra. De acordo com a

literatura (SARKAR & AITCl~, 1987). dentro de 28 dias, muitas partículas de sílica

ativa são consumidas pela reação pozolànica e, pro ...•.a...•.elmente, o efeito da pequena

duração do cido térmico de ...•.e ter favorecido na característica do produto hidratado

gerado Geralmente, o produto dessa reação é um tipo de C -S-H (gel rico em sílica)

morfologicamente diferente, sendo mais compacto. Certamente, este é o fator que •.

mais contribui para melhorar o desempenho da amostra E 1 ao longo do tempo, após

a cura térmica com ciclo curto.
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07 dias

028 dias

A transform:lção de partículas de silica dissolvidas em gel rico em sílica.

seguido pela formação de C-S-H mais compacto, além de consumir CH também não

permite o crescimento livre de grandes cristais de CH em qualquer estágio da

hidratação (SARKAR et aI., 1990). Esse também é outro fator importante que deve

colaborar na melhoria da propriedade de resistência mecânica. As partículas de CH

bem cristalizadas, geralmente, visíveis na interface pasta-agregado dos concretos

com resistência mais baixas, são conhecidas por afetar negativamente as resistências

mecânicas, devido à fratura ao longo dos seus planos de clivagem durante os ensaios

à compressão (SARKAR et aI., 1990; STRUBLE et aI., 1989).

Perda da resistência à compresão dos concretos nas idades
avançadas comparados à cura normal, em função da duração dos

ciclos térmicos
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FIGURA 32 - Efeito das adições na perda de resistência à compressão em função da

duração dos ciclos térmicos.

Vale lembrar que, os produtos formados na hidratação inicial acelerada (mais

rapidamente) dificultam a difusão posterior de íons e a microestrutura resultante é

caracterizada por elevada concentração de compostos hidratados ao redor dos grãos

de cimento, ou seja, há uma distribuição não uniforme dos produtos de hidratação e

conseqüente: formação de grandes poros na região "outer", espaços iniciais existentes

entre os grãos de cimento (KJELLSEN et aI., 1990; PATEL et aI., 1996; PATEL et

aI., 1995; SCRIVEt\cR, 1992; SCRIVEl'.CR & \VIEKER, 1992). Isto afeta a

resistência mecânica, porque a relação geVespaço nos intersticios é menor do que

seria no caso de uma hidratação lenta (distribuição uniforme) As áreas menos
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resistentes localizadas acabam reduzindo a resistência da pasta e do concreto corno

um todo.

Essas alterações na microestmtura são consagradas na literatura como as

principais justificativas para o fenômeno da perda de resistência devido à cura

térmica, comparada à cura nomlal. Elas são pertinentes como explicação para os

resultados obtidos com todas as amostras (C, El e E2).

No caso da amostra EI-Tcc, considerando a presença da sílica ativa nas

matrizes de cimento Portland, tem-se também mais dois efeitos positivos na

microestrutura, quais sejam: pronunciado refinamento da estrutura dos poros e maior

r.omogeneização na distribuição dos hidratos (CAO & DET\VILER, 1995). É

razoável supor que o efeito da S.-\.,realmente, compensou em alguma medida o efeito

da cura acelerada.

o mesmo não ocorre para a amostra E I, quando o ciclo térmico é longo, em

que a perda de resistência à compressão aos 28 dias atinge 14% (E I-TcI), o que pode

significar alguma perturbação maior na microestrutura. A maior duração dos cicIos

térmicos neste caso é determinante para o aumento da perda de resistência à

compressào.

A justificativa pode até parecer contraditória mas pode estar relacionada a

uma especifica porosidade (carapaças vazias semelhantes aos grãos de Hadley).
presente c:m matrizes de cimento Portland. Tais carapaças são verdadeiramente um

importante modelo para a hidratação do cimento ao longo do tempo. Elas são vistas

também em idades mais avançadas e, geralmente, são regulares e fechadas e têm uma

forma típica da partícula de cimento original. Considera-se tratar-se de mais um tipo

de poro intrinseco à hidrataçào do cimento, dentre os poros de gel e o capilar

(KJELLSEi\' et aI., 1996; KJELLSE~ et aI., 1997).

Pesquisas recentes (BEi\TS & STUTZMA.;.'=,1994; KJELLSEN et aI., 1997;

LI et a\., 1996; KJELLSEN, 1996) revelam que as misturas que contêm silica ativa

apresentam em idades avançadas maiores percentagens de poros do tipo carapaça

vazia. As implicações na propriedade de resistência mecânica por causa da maior

ocorrência desse tipo de poro (carapaça vazia) podem basear-se no exame de

amostras fraturadas de pasta endurecida de cimento Portland que revela as fissuras

passando também ao redor dos grãos de cimento anidro (STRUBLE et a\., 1989). A

maior presença de carapaças vazias ao redor do grãos anidros de cimento podem
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constituir áreas menos resistentes localizadas que acabam reduzindo a resistência da

pasta e do concreto como um todo.

As imagens de MEV revelam que muitos cristais de CH parecem formar-se

dentro dessas carapaças vazias já presentes no sistema, confirmando a preferencia de

formação dessa fase nos vazios (KJELLSEN et aI., 1997). A maior porosidade do

tipo carapaça nas amostras com SA tem sido justificada como resultado da

dissolução do CH pela reação pozolànica com a silica ativa, que deixa aparente as

carapaças vazias, e/ou devido à reduzida formação de novos produtos hidratados

dentro da periferia do grão de cimento original (BENTS & STUTZMAN, 199-1-;

KJELLSEN et aI., 1997; KJELLSEN, 1996; LI et aI., 1996).

De modo similar, a dissolução do CH, via reação pozolànica com a sílica

ativa, pode contribuir para formar um caminho conectado na porosidade inerente à

zona de inlerface pasta-agregado, que é reconhecidamente a parte mais fraca no

concreto, d~vido a exsudação interna e a maior concentração de CH nesta região

(BENTS & STUTZ~[AN, 1994).

Com base em dados experimentais (KJELLSEN, 1996), confirma-se que as

matrizes de cimento Portland com sílica ativa, submetidas à cura térmica, apresentam

uma maior porosidade nas carapaças vazias nas idades avançadas, comparando-se à

cura nornlal. A influência da temperatura de cura na distrib';lição do C-S-H é maior

para relações alc maiores, especialmente na presença de sílica ativa, pois os produtos

"outer" podem tomar-se menos permeàveis - baixa porosidade (KJELLSEl': et aI.,

1996) e a formação de produtos "inner" parece ser menos favorecida (KJELLSEN et

aI., 1997). A menor formação de produtos "inner" também pode contribuir para a

aparência das carapaças vazias nas idades mais avançadas.

A baixa quantidade de CH numa pasta com sílica ativa pode também causar a

decomposição do gel de C-S-H. A caracteristica do gel de C-S-H, produzido pela

hidratação do cimento, é a alta relação Ca'Si e esse C-S-H é quimicamente estável

apenas em solução supersaturada de CH (LI et aI., 1996). r\a medida em que a silica

ativa reage com CH formando um novo C-S-H com baixa relação Ca'Si, a

concentração de CH é gradualmente reduzida e aquele C-S-H, ainda presente com

alta relação CalSi, toma-se instável e decompõe-se (LI et aI., 1996). Desde que essa

decomposição aumente a concentração de CH, um novo equilibrio é alcançado na

solução. Quando o C-S-H original decompõe a estrutura da pasta com sílica ativa
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pode tornar-se mais porosa (LI et aI., 1996). Provavelmente, o local onde esta

decomposição ocorre com mais freqÜência é à borda dos grãos de cimento em

hidratação, caracterizando a carapaça vazia e a menor formação de produtos "inner".

Obviamente estes fenômenos são dependentes da relação águalsólidos no

concreto, bem como de sua história de cura. É bem conhecido que tanto a n::atividade

pozolànica da sílica ativa quanto a morfologia dos cristais de CH são funções da

temperatura de cura. Levando em conta as amostras E I (matriz de cimento Portland

com presença de SA), pode-se questionar por que a maior perda de resistência ocorre

apenas quando o ciclo térmico é mais longo. Poder-se-ia supor que todos os

fenómenos, relacionados às carapaças vazias, são mais favorecidos quando a amostra

E 1 é submetida a uma maior duração dos ciclos térmicos.

1\0 Estudo 2 (Figura 32), com a presença das duas adições, escória de alto

forno (30%) e silica ativa (10%), também há evidências de perturbações até maiores

na microestrutura, chegando a perda de resistência à compressão a cerca de 24~·ó(28

dias), no caso de ciclo térmico longo. A repetição desse ensaio, usando essa amostra

(E2) com outro lote de cimento, confirmou a perda de resistência à compressão em

aproximadamente 22% (28 dias). Neste caso, provavelmente, além das questões

relacionadas às carapaças vazias, deve ocorrer a formação de algum produto

hidratado, que teoricamente poder ser a hidrogranada, a qual é reconhecidamente na

I· 2 l 4 ~ • 1 d h ~ .Iteratura' ., como responsave por um menor esempen o mecamco.

Conforme já foi discutido, a fase gehlenita hidratada (CzASHs) não se forma

em matrizes de cimento com escória quando em cura normal6, mas em condições de

cura térmica ela transforma-se em hidrogranadai, composto de menor resistência que
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contribui para a perda potencial de resistência mecânica com a idade, devido à cura
.. X,)

ten11lca' .

A análise de um diagrama de equilíbrio para o sistema CaO-AI;:OJ-SiO;:

H;:O, sob condições normais de pressão e temperatura, indica que a gehlenita

hidratada (alumino-silicatos de cálcio hidratados - C;:ASHs) e o hidróxido de cálcio

(CH) são fases que não devem ocorrer juntas. EOl condições de excesso de CH, a

gehlenita hidratada (CzASHs) se decompõe em C.•AHu e C-S-H10. Na hidratação da

escória, se o ativador for uma solução não saturada de CH ou uma solução contendo

hidróxido de sódio, há possibilidade de formação da gehlenita hidratada (CzASHs)ll.

Na medida em que há a fixação do CH pela reação pozolànica inicial, a

própria composição da solução, que numa etapa posterior tenderia a tomar-se não

saturada de CH, pode favorecer a formação dos cristais de gehlenita hidratada

(CzASH8) juntamente com um C-S-H relativamente menos cálcicol:. Esta situação,

certamente, deve ser favorecida quando há sistemas compostos, por exemplo, com

cimento Portland + sílica ativa + escória (caso da amostra E2), tendo em vista que a

maior parte do CH liberado inicialmente pela hidratação do cimento é imediatamente

consumido pela reação pozolànica com a silica ativa (SARKAR et aI., 1990). O alto

consumo de CH na reação pozolànica com a sílica ativa traz dificuldades para a

escória obter um dos ativadores primários, qual seja a cal, necessária para sua

hidratação (SARKAR et aI., 1990). É razoável supor que a fase gehlenita hidratada

teve condições favoráveis para <,correr nas amostras E2 (compostas ,com cimento,

escória e sílica ativa) quando em cura normal.

A capacidade de embricamento da gehlenita hidratada (CzASHs), de modo

similar ao C-S-H, é caracteristica e supõe-se que ela também tenha alguma
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contribuição no ganho de resistência mecânica juntamente com o desenvolvimento

do C-S-H\.\ produzido na hidratação dos cimentos com escória

Considerando que, sob dadas condições de temperatura, a gehlenita hidratada

transfomla-se em hidrogranada, essa última somente é formada quando a escória é

ativada pelo cimento Portland, desde que os íons Fel' que participam dessa reação

sejam originados da fase ferrita (C.•AF) do clínquer do cimento. As mudanças

desfavoráveis na composição das fases hidratadas em sistemas com cimento Portland

compostos com teor de escória menor do que 40~'ó (as amostras E2 são compostas

com o CP V AR! RS que tem apenas 30% de escória em substituição ao cimento) são

mais perceptíveis quando o tratamento térmico é em intervalo de 90°C a 950C1.•.

Nestas condições forma-se a fase hidrogranada, com baixo teor de SiO::. que ordena a

agregação cristalina com um volume elevado de vazios e contribui para a diminuição

da resistência da pasta de cimento endurecido1~, A quantidade de hidrogranada bem

como a de CH diminui bastante nas composições contendo mais de 60~'óde escória 16,

pois a quantidade de clinquer é muito menor e, portanto, a da fase ferrita presente

também, fazendo com que a quantidade de íons Fel- para formar a hidrogranada seja

também muito menor.

A avaliação da amostra E2 deve considerar que a cura tém1Íca foi realizada

com Tm;ix=61°C e, neste caso, poder-se-ia justificar a dificuldade na identificação da

fase hidrogranada nos resultados de DRX, TG e l\.fEV (são mais perceptíveis quando

o tratamento té~ico é em intervalo de 90°C a 95°C17). Por outro lado, a maior

duração dos ciclos térmicos implementados nessa amostra (cerca de 12 horas)

poderia sugerir o favorecimento para a formação da hidrogranada, apesar da

temperatura mais baixa durante o regime de cura. De fato, nenhum dos ensaios

microestruturais confirmam a presença dessa fase nas amostras avaliadas.
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As amostras de Controle "C" (Figura 32) nào apresentam praticamente

nenhuma variação na perda de resistt~ncia associada aos dois ciclos térmicos (curto e

longo), na idade de 28 dias. A mesma perda (cerca de 10%) em relação à cura norl11:.11

ocorre independente da duração dos ciclos térmicos.

Com base nos resultados, pode-se concluir que a maior perda de resistência

está relacionada com a presença de ambas as adições (escória e SA), o qu'e infunde

uma preocupação ao utilizá-Ias, quando tratar-se de elevações de temperatura

(T O1áx=60°C) nas idades iniciais, por longos períodos, sobretudo para composições

com baixo teor de escória (30%).

A interpretação desses dados leva a crer que as menores interferências no

processo de cura, associados a ciclos térmicos mais curtos e com temperaturas mais

baixas, são interessantes ao objetivo de minimizar as moditicações no desempenho

mecânico a longo prazo.

Na seqüência, apresentam-se todos os resultados dos ensaios, realizados nas

pastas correspondentes a esses concretos, que investigam os paràmetros

microestruturais. O objetivo é correlacioná-Ios com os fenômenos aqui destacados

(desempenho mecânico); sempre fazendo a comparação entre as amostras de

Controle (C), Estudo 1 (E 1) e Estudo 2 (E2). No caso dos ensaios de ~fEV são

apresentados também alguns resultados, utilizando amostras fraturadas em concreto.

o

r
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7.5. Difração de raio - X

a

s

A identificação das fases presentes no cimento anidro, permitida pelo uso da

técnica DRX, pode ser vista no exemplo apresentado na Figura 33. Para o melhor

entendimento, apresenta-se no Quadro \lIIa legenda das fases identificadas nos

difratogramas, de acordo com a condição anidra e hidratada.



QUADRO VIll - Legenda adotada para as fases identificadas nos difratogramas em
pastas de cimento Portland

Condição anidra Condição hidratada

Ali Ali ta
Bd Bdita
Fer Ferrita
Alu Aluminato

Gip Gipsiw
CC Calcita

Q Quartzo
O Dolomita

P

AI]
F
A

S
C
H
E
GH
M1:

CA
obs:

Ponlandita
Aluminato de cálcio C~AHIJ
Fcrrita anidra
Aluminato al1idro
Silicato anidro
Calcita

Hidrogranada (dificil identificação)
Etringita
Gehlenita hidr.ltada
Monossulfafto (12H:O)
Carboaluminato (na presença de carbonato)
o Gel de C-S-H é rcorcscnt.Jdo odo '"halo" amorfo 28" e 3~" 28)

r"

("~
'\-.~.)

(:

70€O

li

III CPV AR! P1us I
~ ::!
~I~

20
100

10 40

2nCu KI 1

FIGURA 33- Difratograma para o CP V ARI Plus na condição anidro

15CO

140013.:012CO1100100)oco~
eco

.~
700~ Em

5CO400xcAX:l

A identificação das fases está perfeitamente de acordo com os dados da

literatura e com a composição do cimento, previamente conhecida a partir da análise

química. Nota-se a presença da calcita e gipsÜa, resultantes das adições (filer calcário ,

e gipsita), durante a fabricação deste cimento.

Os ensaios de DRX realizados com as pastas correspondentes a cada dosagem "'.

de concreto são apresentados conforme os tres grupos: Controle (C). Estudo I(E I) e

I

(
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; em- Estudo 2 (E2), sempre levando em conta os três ciclos de cura implementados neste

trabalho - cura nom1al (N), cura tém1ica com ciclo curto (Tcc) e cura térmica com

ciclo longo (Tcl).

Observa-se em todos os difratogramas que, enquanto as raias correspondentes

às tàses anidras tendem a reduzir, há o surgimento e crescimento das raias referentes

aos compostos hidratados, sendo que este balanço e\"olui com o passar do tempo.

Leva-se em consideração a velocidade de hidratação das fases presentes no cimento

Portland que são variáveis, sendo reconhecidamente mais rápidas a Alita e o

Aluminato.

7.5.1. Análise DRX nas amostras de Controle

da .

ise

no .

-10

Os difratogramas apresentados nas Figuras 34, 35 e 36 são referentes à pasta de

Controle sob cura normal (C-N), sob cura tém1ica ciclo curto (C- Tcc) e sob cura

térmica ciclo longo (C-Tc1), respectivamente. Na cura normal (Figura 34), percebe-se

claramente a evolução da hidratação com o tempo, sendo evidentes velocidades

diferentes para as várias fases. O difratograma é dominado pelos picos de CH (P) que

aumentam com a idade, sendo este o mais fácil em identificar. Pode-se ver que

alguns picos da fase silicato (S=Alita) desaparecem completamente aos 28 dias. O

halo amorfo corr~spondente ao C-S-H (entre 28° e 34° 28) também aumenta um

pouco entre 1 dia e 28 dias, confirmando o progresso da hidratação.

Com respeito à AFm (~116), vê-se o pico característico (17,3° 28) muito

discretamente, quase inalterado entre 1 dia e 28 dias. Este mesmo comportamento é

observado para AFt e a identificação do AFm (M.:) é bastante dificil. Pode-se ainda

perceber a presença do carboaluminato (CA = 11,6° 28) na idade de 28 dias em

função da presença de calcita no cimento anidro (fenômeno fundamentado na

literatura), ao mesmo tempo em que desaparece o pico característico da AiJ (10,98°

28). Acrediia-se que o aparecimento de CA, seja devido à carbonatação de A13, em

função da presença de calcita no cimento. Os picos referentes à calcita permanecem

constantes em todas as idades, o que é lógico e esperado devido à presença de "fiIer"

calcário no cimento anidro. Com base no fato de que os picos de calcita permanecem

constantes e semelhantes aos encontrados no cimento anidro, acredita-se que os

1-1\



cuidados na preparação das amostras durante os ensaios foram eficientes para

minimizar os efeitos da carbonatação da portlandita.

Quanto a evolução da hidratação com o tempo, o domínio pelos picos de CH,

a velocidade de hidratação das diferentes fases, o desaparecimento de alguns picos da

fase silicato e aluminato (AIJ) e a presença do carboaluminato (CA) na idade de 28

dias, valem os mesmos comentários ao tratar-se da cura normal e da cura té~ica

(Figuras 3-l e 35). Notam-se diferenças significativas na intensidaJe dos picos

correspondentes aos hidratados e anidros, quando se comparam os resultados dos

ensaios realizados imediatamente, após os dois ciclos térmicos (Tcch e Tclh). De

fato, isto é esperado pois o ciclo térmico longo acelerou bastante a hidratação,

alterando a intensidade dos picos, tanto para fases anidras quanto para fases

hidratadas (Figura 36). Nos 28 dias, não existem grandes diferenças nas proporções

entre os picos para os três ciclos de cura.

A taxa de hidratação entre as idades iniciais e 28 dias pode ser avaliada,

comparando o aumento dos picos hidratados ou a redução dos picos anidros nas

diversas condições de ensaios. A cura térmica com ciclo longo (TcI) reduz bastante

essa taxa de hidratação, pois há pequena diferença entre os difratogramas nas idades

inicial e 28 dias (Figura 36).

As fases AFm e AFt são muito dificeis de identificar, dada a pequena

quantidade nas amostras. A análise química dos cimentos já indicou o baixo

potencial para a formação da etringita (primária). Vê-se também que não há aumento

dos picos que correspondem a essas fases, entre 1 dia e 28 dias, em nenhum dos

casos avaliados. Este fato confirma os dados da literatura, visto que para ciclo

térmico com Tmâ:.;=6IoC nào é comum ocorrer mudanças na formação e no

desaparecimento das fases aluminatos hidratados (AFt e AFm). Portanto, não há

também evid~ncia para a formação da AFt secundária.

A identiticação por DRX das fases (AFt e AFm) pode ser dificultada também

devido às modificações na estrutura dos cristais durante a preparação da amostra. A

secagem e a moagem da amostra podem modificar a estrutura do cristal e alterar os

valores de 28 no DRX. Tais modificações podem também ser introduzidas, tendo

em vista o tipo de cimento usado (em função do teor de CJA), a dosagem estudada e

as condições de cura. Por exemplo, a secagem com templ::laturas entre 90'T e ]OO°C

Oll a excessiva trituraçào (moagem) da amostra podem indicar picos de intensidades
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altas na fase AFm entre 11° e 12° 28. A temperatura elevada de cura é suficiente

para alterar mais ainda a estrutura desses hidratos (PA TEL et aI., 1996).

Outra questão importante é que a formação de AFt dentro do gel de C -S-H

provavel mente é bem microcristalina, talvez pobremente ordenada e com baixa ou

variável quantidade de água. Em tais circunstâncias esta AFt pode nào ser detectável

através do DR.-X(SCRI\'E~1:R & LEWIS, 1997).
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7.5.2. Análise ORX nas amostras do Estudo 1

A análise das amostras do Estudo I (E I) pode ser vista a partir das Figuras

37, 38 e 39, onde são identiticadas as mesmas fases presentes nas amostras d~

controle (C).

Sabe-se que a silica ativa pode contribuir para uma formação maior de AFt

primária (SHA YAN et aI., 1993). Este fenômeno, de certa forma, torna a sílica ativa

eficiente no controle da formação da AFt secundária. A maior formação de AFt

primária nas idades iniciais previne os efeitos da temperatura na dissolução desse

produto da hidratação, uma vez que é a partir da destruição da AFt primária a

temperaturas elevadas nas idades iniciais que a AFt secundária poderá ocorrer nas

idades mais avançadas. Mesmo levando em conta esse aspecto nas amostras do

Estudo I (E I). percebe-se que não há evidência da maior formação da AFt prímária,

nem tão pouco da AFt secundária, pois os picos característicos praticamente nào

aparecem e têm pouca variação até 28 dias.

Com relação à taxa de hidratação, valem os mesmos comentários feitos para

as amostras de Controle (C), ressaltando que no Estudo 1 (E I) essa taxa parece ser

bem menor, o que é coerente com a menor velocidade da reação pozolànica

(SA+CH=CSH). De qualquer forma, percebe-se a menor intensidade dos picos de

CH (P) quando se compara com a amostra de Controle (C), o que confirma o efeito

da reação pozolànica.
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7.5.3. Análise DRX nas amostras do Estudo 2

Comparando aos difratogramas anteriores e considerando as idades iniciais e

a idade de 28dias, observa-se claramente a menor velocidade de hidratação nas

amostras do Estudo 2 (E2), fato já esperado, levando em conta que nessa dosagem

tem-se 30% de escória, além de 1O~/Ó de SA. A menor velocidade de hidratação

dessas adições é comprovada pela menor velocidade com que os picos das fases

anidras reduzem ao longo do tempo e, por outro lado, as fases hidratadas aumentam

mais lentamente. O halo amodo entre 28° e 3-t° (29) é mais realçado na amostra do

Estudo 2 .(E2), em função da presença das adições, bem como do resultado da reação

pozolànica (formação de uma maior quantidade de C-S-H, tomando os picos de CH

menos intensos). Os dados de TG (apresentados mais adiante) também confirmam o

efeito dessa reação pozolànica, quando são confrontados resultados entre todas as

amostras (Controle, Estudo I e Estudo 2).

Os resultados das amostras do Estudo 2 (E2), submetidas à cura térmica com

ciclo longo, mostram pouca diferença entre os picos de todas as fases nas duas idades

avaliadas (imediato após o ciclo térmico e 28 dias). Este fato evidencia uma taxa

menor de hidratação no intervalo de tempo considerado, confirmando de certa forma

a tese de que, quanto mais acelerar a hidratação nas idades iniciais, mais cria-se

dificuldade para a hidratação posterior. O mesmo pode ser observado nos ensaios de

TG e ~IEV.

A comparação dos resultados de todas as amostras permite observar as

mesmas fases em todas as pastas. independente do tipo de cura e da duraçào dos

ciclos témlicos. O efeito "tiler", pela presença de silica ativa no Estudo I (E I).

parece influenciar, aumentando ligeiramente a velocidade de hidrataçào inicial, em

cura nomlal dessa pasta, em relação às outras.
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No que se refere às presenças das fases AFt e AFm, para todas as idades, não e

possível estabelecer uma relação entre as amostras, em razão das pequenas

diferenças nas intensidades correspondentes. Em todos os casos implementados não

há evidência de formação de AFt secundária. Quando há algum pico identificado,

como AFt, este não tem variação desde as idades iniciais. Quanto ao fenômeno da

perda de resistência mecânica, devido à cura acelerada, constatado nas análises

anteriores, não é possivel relacioná-Io com formação de AFtS, considerando os

resultados de DRX e os materiais utilizados nesta pesquisa.

Também não foi possivel a identificação da fase hidrogranada, pois os seus

picos são sobrepostos aos da portlandita e dos silicatos anidros. De acordo com a

literatura, a identificação da fase hidrogranada é realmente dificultada pela

superposição dos seus picos com os de outras fases, mas sua presença pode estar

relacionada a alguns fatores, que podem ser camplementares:

1- quando a ativação da escória é pelo cimenta Po.rtland (GlASSER, 1991);

2- quando a cura térmica é feita em temperaturas acima de 80°C (TA \1...0 R,

1992);

3- quando o teor de escória é <40% na matriz de cimento Partland1s

Cam exceção. ao. vaiar da temperatura da cura ténnica (acima de 80°C 

TA YLOR, 1992) ·que favarece a farmaçãa da fase hidragranada, acaso. da amostra

E2 é pertinente cam as autros dais fatares apresentadas. Talvez a maiar duração. do

ciclo térmico com Tm:ix=610(' (cerca de )2 haras), adatado nesta pesquisa, seja

também um fator a ser considerado no favorecimenta para a fonnação dessa fase.

Sabe-se que a fase hidrogranada é resultado da substituição de íans AI3 - por

íons Fe3 - na formação. de algumas fases hidratadas. Os indícios para a formação da

fase hidrogranada nas amostras do Estudo 2 (E2-Tcl), quando submetidas à cura

ténnica com cicIo longo, estão baseados apenas nos resultados de resistência

mecânica (é a maior perda de resistência mecânica nas idades finais devido a cura

térmica), apesar de a cura térmica ter sido realizada com temperatura mais baixa

(Tm:ix=61°C). 1\a verdade, a temperatura de cura é mais baixa (menor do que 800C),

mas a maior duração dos ciclos térmicos (cerca de 12 horas) pode permitir uma



migração maior dos íons AI)' e Fe)-, a partir dos locais das fases anidras, para atingir

os produtos durante a hidratação acelerada.

Deve-se lembrar que produtos "inner" de amostras de pasta de Cimento

curadas a soe parecem ter uma maior relação (AI+Fe)/Ca se comparado aos produtos

"outer", em contraste com amostras curadas à 50°C (KJELLSEr\ et aI., 1996). Esse

fato, considerando a cura à temperatura de soC, indica que os ions AI)- ~ Fel

migram menos a partir dos locais das fases anidras, para atingir os pr.:>dutos"outer".

Signitica também que a migração desses íons é mais rápida quando a temperatura de

cura é mais alta.

A discussão sobre a formação da hidrogranada realizada no estudo teórico,

baseado em dados de estudiosos (item 5.4.2), sugere dois mecanismos em função da

presença da escória na matriz. Acredita-se que o mecanismo em questão (amostra

E2) seja aquele a partir da transformação da gehlenita hidratada em hidrogranada.

A identificação da gehlenita hidratada (GH) foi também diticultada pela

superposição de seu pico com o pico da fase dolomita (O) 31°:W. A fase dolomita

aparece em todas as amostras, inclusive nos cimentos anidros. Acredita-se que a

quantidade de dolomita seja ~uito pequena, tendo em vista a análise química dos

cimentos e do próprio calcário (baixo teor de ~lg - vide Anexos A e E), utilizado

como matéria prima na fabricação dos cimentos. O DRX realizado na amostra de

gipsita que é adicionada ao c1inquer na fabricação dos cimentos avaliados também

indicou pouca quantidade de dolomita.
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FIGURA 43 - Resulcado de DRX realizado na amostra de gipsita presente nos

cimentos avaliados (D = dolomita)

Com relação ao comportamento da portlandita, pode-se acompanhar melhor a

partir da Figura 44a, 44b e 44c. As raias do CH (P) aumentam entre as idades iniciais

e 28dias nas amostras de, Controle (C) submetidas as curas normal e termica com

ciclo curto, o que traduz a evolução da hidratação (Figuras 44a e 44b). Nessa figura,

também é possivel confirmar a '!laior formação de CH devido à cura témlica.

Quando es~a amostra (C) é submetida ao ciclo térmico longo (Figura 44c), uma

pequena reduçãq do pico de CH (P) pode significar a carbonatação da amostra

durante o ensaio (preparação da amostra).

No caso das amostras utilizadas no Estudo 1 e no Estudo 2 (ambas com

presença de adições), submetidas à cura normal (Figura 44a), as raias da portlandita

tendem a uma estabilidade, sendo também interpretado como resultado da evolução

da hidratação, haja vista que se deve considerar o efeito da reação pozolànica durante

esse tempo de hidratação. Na medida em que é gerado o CH, ele é consumido pela

reação pozolànica, havendo um balanço no resultado final. Deve-se destacar que o

efeito da reação pozolànica faz com que as raias de CH sejam sempre menores nas

idades mais avançadas (28dias), para todos os regimes de cura implementados

(Figura 44a, 44b e 44c), comparando as amostras C com as E I e E2.

A amostra El, quando submetida à cura térmica com ciclo curto (Figura 44b),

apresenta um pequeno aumento no pico de CH, apesar da presença da adição SA.
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Neste caso, o efeito pozolànico não foi suficiente para compensar a maior quantidade

CI-I gerada, em conseqÜência da cura t~rmica.

Especificamente no caso da cura térmica com ciclo longo (Figura 44c), todas

as amostras, exceto as de Controle, indicam que quase nào há variação nos picos de

CH (P), entre idades iniciais e finais, confirmando a diticuldade no progresso da

hidratação.

De qualquer modo, toma-se evidente a menor interferência nos resultados,

quando se comparam cura nomlal e cura térmica com ciclo curto. Isto requer uma

aplicação da cura acelerada, ajustada para ganho de resistências mecânicas

suficientes apenas para desmoldagens rápidas (> 1OMPa para pré-moldados leves). A

utilização de cimentos de alta resistência inicial (CP V AR!) contribui para conciliar

as duas coisas.
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Altura do pico de CH em DRX
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7.6. Termogravime tria

Os resultados do ensaio de temlOgravimetria (TG) estão apresentados em

forma de derivada (DTG), pois permite lima melhor visualização dos fenàmenos

ocorridos (perda de massa das amostras) em várias faixas de temperatura. Essa

melhor visualização é percebida no exemplo da Figura 45 que compara às duas

curvas TG e DTG para uma mesma amostra.
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FIGURA 45 - Exemplo mostrando as curvas TG e DTG
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Apresenta-se ainda um resumo na Tabela 13 dos valores calculados e

corrigidos de acordo com cada faixa de temperatura, conforme a identificação da

substància que reage, em função da perda de água combinada (esta água está sempre

referida como água não evaporável). Os valores corrigidos levam em conta

basicamente dois aspectos:

1. os cálculos referentes à perda de massa em cada faixa de temperatura consideram

base seca, tendo em vista que o total de água combinada não deve incluir o teor de

água livre, ainda presente nas amostras, por deficiência de secagem na preparação

para o ensaIo;
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2 o teor de CO2 (perda de massa na faixa de temperatura entre SOO°C e 900"C)

presente em cada amostra provém da dissociação térmica dos compostos calcita

(carbonato de cálcio) e dolomita Deste total, considera-se uma parte devido ao

filer calcário adicionado ao cimento anidro na fábrica que, pela análise química,

são valores já conhecidos (para o CP \' ARI Plus este teor é 2,21 % e para o C P \'

ARI RS é 2,15%). A outra parte é devido à carbonatação, principalmente, da

portlandita (CH). A parte correspondente à carbonatação do CH é calculada

fazendo-se a diferença entre CO: da amostra obtida por TG e o CO: presente no

cimento anidro obtido na análise química. Na seqüência, faz-se a conversão dessa

diferença de CO: para a perda de massa na faixa de temperatura entre 370°C e

500°C, corrigindo com boa aproximação o teor real de CH presente em cada

amostra. Considerando que a presença de dolomita é no cimento anidro, a parcela

do teor de CO2 devido ao filer calcário que já é conhecido na análise química dos

cimentos inclui também a dissociação térmica da dolomita e, portanto, não

invalida os cálculos.

7.6.1. Análise TG nas amostras de Controle

A evolução da hidratação pode ser constatada em função do aumento nas.
quantidades de outros produtos hidratados (OPH) e hidróxido de cálcio (CH), a partir

das idades iniciais até 28 dias (Figuras 46, 47, 48 e 49). Por outro lado, de acordo

com as proporções relativas entre OPH (a maioria é C-S-H) e CH (Tabela 13), vê-se

que os valores e .•..oluem contrariamente. Enquanto para o OPH aumentam com o

passar do tempo, para o CH os .•..alores são sempre maiores nas primeiras idades,

reduzindo-se com o progresso da hidratação. Deduz-se assim que o volume relativo

de CH gerado tende a diminuir ao longo do tempo de hidratação, até um limite de

cerca de 20% em relação ao volume total de sólidos na pasta de cimento Portland

hidratada, o que está de acordo com a teoria. Os outros produtos hidratados (OHP)

têm comportamento contrário, fato creditado à 'maior formação de C-S-H nas idades

a.•..ançadas.

hl



TABELA 13 - Resumo de resultados de TG corrigidos com todas as amostras

ControI..:

Perda de massa ('~'o)nas fai.\as dc
lCJll~rJturJ1'< ~()
80 <T< 436436 <T< 500 Total *GrJu deProporçocs rdali\;lS

hidrJlaçào"C
"C"C o'

I"

H~O li\Te
H~OdeOPHH~OdoCH %OPH%CH

C-~I

O,R,)4,01:\,217.2216, I5lí44

C-~::!~
3,16R.674)\611.5167,76~36

C-Tcc\1
I,RI3.4Ú2,265,72n.c>6040

C-Teci
I.~l4,(1)3,4t)7.5837.1)54.j.()

C-Tcç2S
2,ÓÓ8,524,S8D,.t67,06436

C-Tcl28
2,7911,525,3116,8384,26832I(

Estudo I

Pcrcb de massa (%) nas faixas de
temperatura1'<80

80 <T<436436 <T< 500 Total *GrJu dcProporçocs relati"as

hidrJtJç;io"C
"C"C o'

'o

H~O (í\TC
H:Ode OPHH:O do CH ~;,OPH%CH

EI·~I

I.') :\5.0S2,5(17.6 I3:'.1(ió34

E 1-t\::!X

4.\<JX.IX
' ..

11,5 ,57,77129.'. ,='
E I-Tccl1

I)i')4,70I s 1()~5~~) -7~2X.' _. I
EI-Teel

2.:\<)5.x,,;,') ,,":-;.~2~~.i(,i.!31-., .)
E I-Tc.:2:\

4,·PX,I) I.;,1712.2X(li A7327

EI-Tcl2~
2.XJ9,734S2U5:'\72,S67JJ

E,ttl'~~!' ~
Pcrcb de massa ('lu) nas faixas de

tem~rJlurJT<80
80 <T< :J364~6 <T< 500 Total·Grau deProp:>rçõcs rclali"a5

.hidrJtação"C
"C"C %

H~O ti\Te
H~OdcOPHH:Odo CH %OPHo/oCH

E2·" I

I.<i~5.012.4Ú7.47H,467:33

E2-;\2X

4.1141).0I2.1)311.')45<J.775.,.-,
E2 -L:cl1

1 I' 15.IX2,2;~7. .J..Ú17 ..•(,l)31,/.
E~·rccl

2,7~(,.'121.:\ '(j •..l54"" -71"17J, ,

E2- Tcc2X
2.(, 7().')42. i')12.l'6~, 77~')1

E2-Tcl1')

3.159552...3712,2261, 1SII:i

obs.: * soma dr: OPH e CH

água quimic-.lmr:ntc combinada (AC)= 2()"0 (p.irJ wna p.isla complelamente hidralacb)
grJu dI.:hidrJtação = {(OPH + CH)110J:dOO
at,: 80"C = água lim::
80"C a 436"C = água dos aluminatos, silicalos c sulfoaluminatos (outros hidrJlados):
436°C a 500°C = água dJ p:>rtlandita
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A comparação entre os dois ciclos de cura térmica (curto e longo) na idade de

28 dias, considerando a amostra de Controle (C), revela que aumenta bastante a

quantidade de OPH referente ao o ciclo longo (Figura 48 X Figura 49). De fato, isto

resulta no maior grau de hidratação (84,2~'ó) entr~ todas as amostras (Tabela 13),

nessa idade, devido ao ciclo térmico longo, sugerindo que, apesar deste ciclo, (cerca

de 15horas) não se criaram barreiras significativas ao progresso da hidratação na

amostra de Controle (C).

É importante considerar os correspondentes graus de hidratação das amostras,

quando se faz comparações. Por exemplo, a Tabela 13 mostra que nem sempre a

mesma idade (28 dias) das amostras correspondem ao mesmo grau de hidratação (C

N28, C-Tcc28 e C-TcI28 têm grau de hidratação 67,7%, 67% e 84,2%,

respectivantente). A coluna de proporção relativa revela o CH com valores iguais

para C-N28 (CH=36%) e C-Tcc28 (CH=36%), para praticamente a mesma idade e

mesmo grau de hidratação. Levando em conta esses aspectos, pode-se dizer que o

ciclo térnlico de curta duração não favoreceu a maior formação de CH, ou melhor,

interferiu pouco no processb de cura inicial.

No caso do ciclo térmico longo (C-Tcl28), se o grau de hidrataçào à idade de

28 dias é muito maior (84%), é natural esperar uma menor proporção relativa de CH

(ele diminui com o progresso da hidratação). Torna-se dificil comparar os valores de

CH (32%). a menos que se imagine esta amostra (C- Tcl28) com um grau de

hidratação de 67%, portanto, igual às outras amostras (C-1\28 e C-Tcc28).

Provavelmente, ter-se-ia uma maior proporção relativa de cri (>36%), o que

confirmaria o favorecimento da cura térmica numa maior formação de CH, associado

apenas a ciclos de longa duração.

Em todos os casos, a quantidade de CO: proveniente da dissociação térmica

no intervalo entre 500°C e 900"C é superior ao teor de CO: presente no cimento

anidro (em função da presença de carbonato de cálcio e da dolomita), indicando que

ocorreu alguma carbonatação na pasta hidratada.

Se a propriedade adesiva da pasta está relacionada com a presença de C-S-H,

teoricamente pode fazer-se a associação de que quanto maior a quantidade de OPH,

que inclui o C-S-H (deve ser maioria, já que os outros produtos hidratados

correspondem no máximo a 15% do volume total de sólidos da pastJ completamente



hidratada), maior é a resistência mecânica. A comparação entre as amostras C-N28 e

C-Tcc28 (idade 28 d ias), que têm o mesmo grau de hidratação, contirma esta tese, ou

seja, a maior quantidade de OPH (Tabela 13: C-N28=8,67% e C-Tcc2S=8,52%) está

para a maior resistência mecânica que coincide com a cura normal. Esta reflexão é

perfeitamente coerente com os resultados obtidos, tendo em vista a perda de

resistência mecânica em cura térmica, comparado à cura normal na idade de 28 dias.

7.6.2. Análise TG nas amostras do Estudo 1

A discussão sobre o progresso da hidratação nas amostras do Estudo 1 (E 1)

deve considerar o efeito da reação pozolànica que tende a diminuir a velocidade da

hidratação (reação mais lenta devido a presença de SA no Estudo 1). A amostra El

na idade de 28 dias tem grau de hidratação menor (Figura 46) comparado à de

Controle (C). Percebe-se também o efeito fileI' da SA, acelerando a hidratação inicial

(Figura 46 - E I-N 1 > C-N I). As micropartículas de SA servem como pontos de

lJucleação, acelerando o processo de dissolução-precipitação dos hidratos que

caracteriza o mecanismo de hidratação inicial.

Os efeitos da reação pozolânica, consumindo o CH e gerando C-S-H, sào

mais fáceis de visualizar quando se comparam resultados das proporções relativas

entre OPH e CH, nas amostras de Controle e Estudo 1, considerando todos os

regimes de cura (Tabela 13).

Semelhante às amostras de Controle, a comparação feita entre todos os

regimes de cura, aplicados às amostras do Estudo 1, permitem observar que, mais

uma vez, o ciclo térmico de longa duração aumentou bastante o grau de hidratação,

na idade de 28 dias (EI-Tcl28=72,8~,ó, EI-Tcc28=61,4% e EI-~28=57,7%).

Comparando apenas os cicIos térmicos (E 1-Tcc28 e E 1-Tc128), confirma-se a

formação de uma maior proporção relativa de CH para EI-Tcl28 (CH=33~o)

comparado a EI-Tcc28 (CH=27%). O maior grau de hidratação para EI-Tcl28

(72,8%), neste caso, nào foi suficiente para reduzir as proporções relativas de CH,

principalmente levando-se em conta a reação pozolàníca presente neste sistema.

1\este caso, fica confirmado o favorecimento da cura térmica para a formação de CH.

Deve-se ressaltar que esse comportamento está relacionado a ciclos térmicos de

longa duração l
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Enquanto a contribuição do C-S-H é muito boa para a resistência mecânica, a

presença de CH é responsável por afetá-Ia negativamente. As partículas de CH bem

cristalizadas, geralmente, visíveis na interface pasta-agregado dos concretos com

resistência mais baixas, são conhecidas por interferir negativamente nas resistências

mecânicas, devido à fratura ao longo dos seus .planos de clivagem durante os ensaios

à compressão (SARKAR et a\., 1990). Então, a proporção relativa entre esses dois

produtos da hidrataçào do cimento Portland (sào a maioria) podem ter implicações

diretas na resistência à compressão dos concretos.

Os dados discutidos referentes à maior formação de CH na amostra E 1-T cl28

podem ser relacionados com os resultados (f.:), observados na mesma amostra

(Estudo I), que revelam um crescimento de2,5~ó para 14% (Figura 32) no fenômeno

da perda de resistência mecânica, associado ao aumento na duração do ciclo térmico.

Pode-se afirmar também que há uma maior e:-..1ensão da reação pozolànica

devido a cura térmica, pois essa reação é ativada pela temperatura. Nesta avaliação,

deve-se levar em conta um balanço entre a maior formação de CH e seu consumo

pela reação pozolânica, produzindo maior quantidade de outros hidratados, em que a

maioria é o C-S-H.
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7.6.3. Análise TG nas amostras do Estudo 2

As amostras do Estudo 2 (E2), apesar da presença da escória, não apresentam

perda de massa nos resultados de TG, relacionada·à desidratação dos compÇ>stosde

magnésio. Acredita-se que o baixo teor de escória presente nessas matrizes (apenas

30%) justifique este resultado. Por outro lado, a presença de dolomita é confirmada

devido à perda de massa que ocorre próximo à descarbonatação da calcita (entre

600°C e 700°C). Na verdade, esse fenômeno foi observado em todas as amostras

(Controle, Estudo 1 e Estudo 2). Isso sugere que a dolomita está presente no filer

calcárioe gipsita (materiais adicionados na fabricação dos cimentos), conforme o

que foi discutido anteriormente. A dissociação térmica da dolomita já foi considerada

na parcela do teor de CO~ presente no cimento anidro.

O Estudo 2 mostra um maior atraso na velocidade da hidratação, tendo em

vista a presença da escória além da SA. Na verdade, o grau de hidratação à idade de

28 dias, tanto na cura normal quanto na cura térmica é menor em relação às amostras

de Controle (Figura 46).

De acordo com a literatura (ASAGA et aI., 1992), espera-se um menor grau

de hidrataçã,) nas idades avançadas das amostras, quando elas são submetidas à cura

térmica. Sobre e~sa questão, tem-se justificado o fenômeno como conseqüência de

um encapsulamento dos grãos anidros de clínquer durante os ciclos térmicos, o qual

dificulta o processo de hidratação posterior (ASAGA et aI., 1992). Na hidratação

acelerada (ex.: cura térmica), os produtos formados, inicialmente mais rápido, irão

dificultar a difusão posterior de íons e a microestrutura resultante é caracterizada por

elevada concentração de compostos hidratados ao redor do cimento, e por

conseqüente formação de grandes poros na região "outer" (KJELLSEN et aI., 1990;

PA TEL et aI., 1995~ PATEL et aI., 1996; SCRIVENER, 1992~ SCRIVE;\TR &

\VIEKER, 1992). Este fenômeno acaba refletindo em um menor ganho de resistência

mecânica ao longo do tempo, em função de uma cura térmica implementada nas

idades iniciais. A propósito, sobre esse menor ganho de resistência mecânica ao

longo do tempo, associada à cura térmica, concorre também uma maior porosidade e

uma formação de produtos hidratados com menor desempenho mecânico.



Os resultados sobre o grau de hidratação relativo à idade de 28 dias referente

a amostra E2 mostram. que é praticamente igual nos três regimes de cura (E2

N28=59,7%; E2-Tcc28= 63,7% e E2-Tcl28= 61,1%). Considerando todos os regimes

de cura térmica (ciclos curto e longo) em todas as amostras (C, El e E2), elas tem

graus de hidratação sempre superiores àqueles obtidos em cura normal. Levando em

conta esses dados, não se confirma a hipótese de encapsulamento dos grãos a~idros

de c1inquer durante os ciclos térmicos, que dificultaria o process0 de hidratação

posterior.

Com respeito ao balanço entre a proporção relativa de OPH e CH, a Tabela

13 indica valores de 81% e 19%, respectivamente, para a amostra E2-Tcl28. Houve

sensível redução na proporção relativa de CH e aumento na proporção relativa de

OPH, em relação às amostras de Controle (C-Tcl28) e Estudo 1 (EI-Tcl28),

considerando a mesma idade de 28 dias. Com base no resultado da amostra E2

Tcl28, há evidencias de uma maior fom1ação de C-S-H que têm origens diferentes:

da hidratação do cimento Portland, da reação pozolânica entre o CH e a sílica ativa e,

finalmente, da reação entre CH e escória. Se o volume de C-S-H gerado fosse maior

para E2-Tcl28, poderia esperar-se resist~ncias maiores à compressão, mas esse não

foi o caso. Pelo contrário, a resistência à compressão nessa amostra E2- Tcl28 (28

dias) é a menor entre todos os resultados obtidos com as outras amostras,

considerando a mesma idade.

Estes ..•.alores também não se correlacionam adequadamente com a maior

perda de resistência mecânica, em virtude da cura térmica para a dosagem do Estudo

2 (E2- Tcl28=24%~ ciclo longo - Figura 32) entre todas as amostras avaliadas. Infere

se que os produtos hidratados oriundos da reação, em que participam juntamente o

cimento Portland, a silica ativa e a escória alto fomo, têm contribuição na resistência

mecânica, diferente daquele produto da reação em que participa apenas o cimento

Portland e a silica ativa. Da mesma forma, tais produtos hidratados devem ser

diferentes daqueles gerados na hidratação do cimento Portland, sem adições e aditivO

os quais, nesta pesquisa, são as amostras de Controle (C).

Mais uma vez, é sugeri da a formação de algum produto hidratado com menor

desempenho mecânico dentro dos 81% de OPH na amostra E2-Tcl28. Vê-se que,

neste caso, a combinação das duas adições, 10% de sílica ativa e 30% de escória de

alto forno na matriz de cimento Portland foi~tPrejudicial, aumentando a perda de
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resistência à compressão, quando submetida a ciclos longos de cura térmica. Vale

lembrar que essa composição considera a escória em substituição e a sílica ativa em

adição à massa de cimento.

Das discussões anteriores, deduz-se que, em função da duração dos ciclos

térmicos, sào gerados OPH que, conforme a o~gem, têm contribuições muito

diferentes no desempenho mecânico. Por exemplo, a contribuiçàv no melhor

desempenho na cura térmica com ciclo curto, reduzindo o fenômeno da perda de

resistência mecânica, segue a seguinte ordeml: OPH. > O?n: > OPH", ou seja, as

adições contribuem bastante. Na cura térmica com ciclo longo, a ordem é diferente:

OPH" > OPH I > O?:-::, ou seja, as adições contribuem menos. Portanto, os resultados

indicam que, quando o ciclo térmico é longo, mesmo em temperatura máxima de

61°C, dependendo da presença da composição das adições (escória e SA) na matriz

de cimento Portland, as mudanças são signiticativas, invertendo os comportamentos.

".,:"", =:: ;'",C~'! ?: OPH· = EOstuC0 1 e
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7.7. Porosimetria por Intrusão de Mercúrio

A literatura (KJELLSEr\ et aI., 1990) diz que o aumento na porosidade

devido ao aumento de temperatura de cura particularmente é para poros de diàmetros

na faixa entre O,04~lm a O,2~lm, quando medido por PIM e entre O,5Jlm 'a 2,5~lm

quando medido em imagens de el~trons retroespalhados (\-fE\) Diz também que,

por causa da cura térmica, há redução no volume de poros menores do que 25nm a

35nm, implicando numa redução no teor de água interlamelar do C-S-H.

A realização deste ensaio (pf\f) avalia porosidade em função dos regimes de

cura implementados (normal com Tm.ix=23°Ce térmico com Tmax=6IoC, com ciclo de

curta e longa duração), nas \'árias amostras em pasta endurecida de cimento Portland.

As amostras avaliadas, sempre consideradas à idade de 28 dias, correspondem as

seguintes:

• Controle (C-:'\28, C->:,_2:-. e C-;·::I:.-() sem adições e aditivo

• E-tudo I (E1 ~'''8 r: I --:-,.",""~e ~ I T,'I"~) conl S ~ e SP.s -,""_ , .._ '__ , __ _'J :""

E d? IE" lI.:"~ r-""- ..,. ,-..,~. I, ') SA ., SP• stu 0_\ ':'-I"_~,_',_-,:,:(~_,,,e i::_- J (,_,) com , escona e

Para facilitar a identificação das amostras nas figuras, utiliza-se a anotação

"N" para cura normal (Tempera~ura máxima = 23°C) e "1" para cura témÚca

(Temperatura máxima = 61°( e 70°C), "cc" para ciclo curto e "c1" para ciclo longo,

Os resultados obtidos sào apresentados em cinco figuras. Três delas (Figuras

56, 57 e 58) demonstram a distribuição dos poros, que são relações entre diàmetro do

poro e volume acumulado A porosidade, na faixa de interesse para avaliar os efeitos

da cura térmica, pode ser vista nas Figuras 59 e60.
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FIGURA 56 - Resultado de porosidade obtido por Pli\( aos 28 dias nas amostras de

Controle (Pasta de cimento Portland; a'c=O.45)
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Porosidade (PIM) dentro da faixa de interesse (0,04 Jlm a O,2~lm)
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A porosidad~ total nas amostras estudadas é resumida na Tabela 14,

TABELA 14 - Resultado da porosidade total obtido por PI\I
Amostras Idade Porosidade Total (%)

C-J'.;1X 1Xdias 15.3
~"-Tçç~:-; :,>; :Ji:l~ ~5.r, Conlrole
C-TcI2X 1:--; álS 2(,.')

El-:--;18 2Xdias 20.6
E I-Tcc2;-; 2X di:ls 21,' Estudo I
E I·Tcl2X 2:-\dias 25.3

E2-:--;28 28 dias 22,')
E~·T:'::S :Xdix, =~.~ Estudo 1
E2-Tcl2X 2i\ di:,:; 2·+.7

A análise inicial do efeito da cura térmica com ciclo curto, comparável à cura

normal, consideradas todas as amostras, revela a pouca alteração no que diz respeito

à distribuição dos poros, tendo em vista a superposição das CUf'\.'ascorrespondentes a

cada tipo de amostra (Figuras 56, 57 e 58), Deve-se interpretar que a pequena

duração dos ciclos térmicos significou pouca modificação na estrutura dos poros do

material. Essa pequena modificação pode refletir os menores efeitos da cura térmica

com ciclo curto na distribuição dos produtos hidratados, durante e após os ciclos, Os

resultados de TGA e DRX tamb~m confirmam que são poucas as moditicações
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quando se comparam as curas normal e térmica com o ciclo curto. Apesar disso, há

que se explicar o fenômeno da perda da resistência mecànica devido à cura térmica,

mesmo com ciclo curto, quando se confrontam resultados de corpos-de-prova,

submetidos aos dois regimes de cura (nomul e térmica).

Pode-se constatar também pela presença isolada da SA (Estudo 1), a melhoria

da microestrutura, reduzindo bastante tanto a porosidade total (Tabela 14), quanto

aquela porosidade dentro da faixa em que, segundo a literatura, há alterações

significativas devido à cura térmica (Figura 59). 1\'0 caso dessa amostra (El-Tcc2S),

considerando que com a presença da sílica ativa nas matrizes de cimento Portland,

tem-se destacado um refinamento da estrutura dos poros e uma maIOr

homogeneização na distribuição dos hidratos (CAO & DETWILER, 1995); é

razoàvel supor que o efeito da SA, em alguma medida, realmente compensou os

efeitos da cura témlica realizada com ciclo curto.

A avaliação da cura térmica com ciclo longo (15 horas) demonstra grandes

alterações na distribuição de poros (Figura 57) e na porosidade total (Tabela 1-l).

apenas para a amostra do Estudo 1 (E l-TcI2~), o que sugere grandes perturbações na

microestrutura dessas amostras, que contêm sílica ativa (SA).

Este resultado encontra respaldo em dados experimentais (BEr-.iS &

STUTZMAN, 1994; KJELLSEr\ et aI., 1997; KJELLSEN. 1996; LI et aI.. 1996), os.

quais sugerem que em idades avançadas, utilizando misturas que contêm sílica ativa,

há maiores percentagens de poros do tipo carapaça vazia. Essa maior porosidade

(tipo carapaça) nas amostras com SA, tem sido justificada como resultado da

dissolução do CH pela reação pozolànica com a sílica ativa, que deixa aparente as

carapaças vazias, e/ou devido à reduzida formação de novos produtos hidratados

dentro da periferia do grão de cimento original. Diz-se também que, nas matrizes de

cimento Portland com sílica ativa submetidas à cura térmica há uma maior

porosidade nas carapaças vazias em idades avançadas, comparável à cura normal

(KJELLSEi\, 1996).

As implicações na propriedade de resistência mecânica em razão da maior

ocorrência desse tipo de poro (carapaça vazia) podem se basear no exame de

amostras fraturadas de pasta de cimento Portland endurecida que revela as

micrÓfissuras, passando também ao redor dos grãos de cimento anidro (STRUBLE et

aI., 1989). A maior presença de carapaças vazias ao redor do grãos anidros dé'

1 s;



cimento podem constituir áreas menos resistentes localizadas que acabam reduzindo

a resistência global da pasta e do concreto.

Poder-se-ia supor que todos os fenômenos, relacionados às carapaças vazias,

foram mais favorecidos na situação em que a amostra E I foi submetida a uma maior

duração dos ciclos térmicos (E \- Tcl2S).

Então, os resultados de PE\I utilizando as amostras E 1-Tcc28 e E 1-Tél.28

estão coerentes com o fenômeno da perda de resistência à compressão aos 28 dias em

virtude da cura térmica. Para essas amostras esse fenômeno aumenta de 2,5% para

14% quando o ciclo térmico passa a ser longo, ou seja, da amostra E 1-Tcc28 para a

amostra E 1-Tc128. Nessa mesma lógica ocorrem grandes alterações na distribuição

de poros (Figura 57) e na porosidade total. Neste caso, os resultados de PL\f

combinam com os resultados de resistência à compressão.

No caso das amostras de Controle (C- TcI.2S), há modificações na distribuição

dos poros (Figura 56), todavia a mudança é muito pequena na porosidade total

(Tabela 14). Para essa amostra, confirma-se a alteração da poros idade na faixa de

interesse. para avaliar os efeitos da cura térmica apenas quando o ciclo térmico é

longo. Deve-se observar que na amostra de Controle (C) o fenômeno da perda de

resistência à compressão devido à cura térmica não teve variação, como era

esperado, quando se aumentou a duração dos ciclos térmicos (para ambos ciclos

térmicos teve ce;:rca de 11% de perda; Figura 32). Desse modo, considerando os

resultados de PI\I e re~istência mecânica, pode-se sugerir que a menor mudança na

porosidade total foi determinante na mesma perda de resistência à compressão aos 28

dias (cerca de 11~'ó),comparando as amostras de Controle, submetidas à cura térmica

com durações de ciclos diferentes (curto e longo).

As amostras do Estudo 2 (com presença de escória e sílica ativa) apresentam

comportamento bastante diferente em relação às outras, pois não há evidências de

nenhuma alteração em temos de porosidade total e de distribuição de poros,

independente do regime de cura aplicado (Figuras 58 e 60; Tabela 14). Deve-se

considerar que essa amostra, quando em cicIo térmico de longa duração (E2- T-c12S).

tem menor grau de hidratação (a=6\, I%), em relação ao Estudo 1 (E 1-Tc1.28; 0'0

a=72,8%) e Controle (C- Tcl28; a=84,2%) e, ainda assim, apresenta menor

porosidade total (E.2-Tcl.2:-)=24,7%; E 1-TcI2S=25,3% e C-Tc!2S=26,9%), Em geral, a

porosidade decresce com o progresso da hidrataçào. Deve considerar-se também que tI



as amostras E2 tem praticamente o mesmo grau de hidrataçào independente do

regime de cura implementado (normal e térmico com ciclo curto e longo).

De fato, de acordo com a literatura, há modificações nos produtos gerados

com cimento Portland em presença de escÓria. Por exemplo, a morfologia fibrilar da

camada de C-S-H (mais rico em íons t\lg e AI e menos cálcico) moditica-se com a

presença de escória, sendo gradualmente substituida pela morfologia de fofhas finas.

Esta última é mais efetiva no preenchimento dos espaços vazios, sem deixar grandes

poros (RICHARDSON & GROVES, 1992), podendo justificar o efeito da escória na

matriz do Estudo 2. Parece que esse efeito compensou a maior porosidade associada

à cura térmica.

Tem sido dificil de correlacionar os resultados de porosidade e de resistência

à compressão (O obtidos com a amostra do Estudo 2. Vale lembrar que o resultado

de porosidade (PIM) indica poucas mudanças e, portanto, era de se esperar menores

diferenças entre as resistências à compressão das amostras E2, submetidas a

diferentes ciclos de cura térmica (ciclo curto X ciclo longo).

É importante destacar que, a menor resistência à cClmpressão tinal entre todas

as amostras ocorreu exatamente no F-.2-Td:?8, associada à matriz de cimento Portland

composta com 30% de escória e 10% de SA, quando submetida a ciclos térmicos de

longa duração. A propósito, na amostra E2 a perda de resistencia à compressão aos

28 dias devido à cura térmica, comparada à cura normal, aumentou de cerca de 7~o

(C:2-Tcc~() para 24% (E2-TcI28) quando se aumentou a duração do ciclo térmico de

cerca de 3 horas para 12 horas. Portanto, a maior duração do ciclo térmico é

deterrninante nos resultados obtidos.

A partir dos resultados obtidos de porosidade é impossível explicar o

fenômeno da perda de resistência mecânica. Porém, é possível entendê-Io quando se

relaciona com a formação de um produto com menor desempenho mecânico, entre os

hidratos gerados pela reação, combinando escória de alto fomo, silica ativa e o

cimento Portland presentes na amostra do Estudo 2. Essa tese poderia justiticar o

comportamento contraditório - mesma porosidade ~'e"slls maior perda de resistência

mecânica - para amostra do Estudo 2.

A hipótese levantada parece ser deterrninante na diferenciação de

comportamentos entre todas as amostras no que se refere ao fenômeno da perda de

resistência à compressão em razão da cura térmica. Evidentemente, esse fenômeno



está associado a outros fatores, tais como lima distribuição não uniforme dos

produtos hidratados (concentração dos hidratados ao redor dos grãos de cimento

anidro), maior porosidade na região "outer" (região formada inicialmente entre os

grãos de cimento maiores, através da hidratação completa dos grãos menores), maior

poros do tipo carapaça quando há presença de SA (dissolução do CH pela reação

pozolànica) etc. Esses fatores já serviram para justificar o fenômeno da perda de

resistencia mecânica devido à cura térmica nas amostras de Controle e do Estudo 1.

Que outra sugestão poderia justificar a grande diferença do comportamento

observado na amostra do Estudo 2 (E2-Tcl28) quando submetido ao ciclo térmico

longo?

Teoricamente, os mecanismos para a formação da fase hidrogranada em

matrizes de cimento Portland, compostas com baixo teor de escória (menor do que

40%) que foram discutidos no item 5.4.2, podem servir como justificativa para os

resultados obtidos nesta pesquisa com a amostra E2. Deve-se lembrar que nessa

amostra o teor de escória presente é apenas 30% e o efeito da longa duração do ciclo

térmico pode ser o fator determinante no favorecimento na formação dessa fase

Ressalta-se que nenhum ensaio confirmou a presença da fase hidrogranada, o que

torna a justificativa apenas teórica.

A formação desse composto (hidrogranada), em condições de cura térmica,

foi confirmada em outro estudo (CA,,\tARlNI, 1995), revelando menor desempenho

mecânico nas amostras com cimento Portland, compostas com 35% de escória de

alto forno (entre várias amostras, esta é a que mais se aproxima do caso discutido

nesta pesquisa). Destaca-se que o menor desempenho ocorria quarido essas amostras

eram submetidas à cura térmica com temperaturas mais elevadas, na ordem 60°C,

80"C e 95°C, associados a ciclos mais longos (isoterma com até 9horas). l\"aquele

trabal ho, para Tnüx=60°C o menor desempenho ocorreu a partir de isotemus

superiores a 6horas. Entre as fases responsáveis por aquele menor desempenho foi

incluído também a AFt secundária.

Voltando ao caso desta pesquisa, pode-se enumerar alguns pontos que

indicam a possibilidade de formação de algum produto hidratado como responsável

pela maior perda de resistência mecânica da amostra E2-Tcl28:

IS6
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1. os resultados de TG revelaram a maior quantidade de OPH, entre todas as

amostras (E2-TcI28=8 1%), que inclui o C-S-H (maioria), aluminatos de

cálcio hidratados (AFm, AFt, C-H-A) e, possivelmente, pequenas

quantidades de outras fases dificil de identificar, entre as quais podem

estar a hidrogranada e a AFt secundária;

2. a dificuldade na identiticação das fases· hidrogranada e AFt secundária

(tàses que reduzem o desempenho mecânico) por DRX não deve descartar

a hipótese de sua presença;

3. o teor de C-S-H (com menor relação CalSi e com elevado teor de álcalis)

na hidratação de cimentos com escória não é fator determinante da

resistência mecânica (WU et al., 1990), apesar de ele preencher bem os

espaços vazios, aglutinar outras fases cristalinas e aderir bem à própria

partícula de escória e ao agregado presente no concreto (GLASSER,

1991);

4. a mesma porosidade medida por PI~f, considerando todos os regimes de

cura na amostra do Estudo 2, não é coerente com a queda acentuada na

resistência à compressão (28 dias) na amostra E2-Tcl28;

5. a hipótese de que com a formação da fase hidrogranada pode-se

enfraquecer a interface pasta-agregado de modo similar quando há

formação da AFt secundária, reduzindo a resistência mecânica do

concreto;

6. as condições foram favoráveis para a formação da fase gehlenita hidratada

na amostra E2-r\28 (cura normal), a qual sob cura térmica com cicIo

longo (E2- Tcl28) poderia ter se transformado em hidrogranada.

Portanto, levando em conta a hipótese teórica de formação das fases

hidrogranada e/ou da AFt secundária, o confronto entre os resultados de TG, DR..X,

PL\f e f.: toma-os coerentes, também, para a amostra do Estudo 2. As análises em

MEV, utilizando amostras polidas e fraturadas em pasta e concreto (E2-Tcl2S),

podem esclarecer melhor essas questões relacionadas com essa amostra, confirmando

ou nào a fonnação dessas duas fases suspeitas.
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7.8. Microscopia Eletrônica de Varredura

As análises por r-.fEV devem considerar o caráter heterogêneo da pasta de

cimento PortlancJ. Ao observar a superficie de uma amostra de pasta de cimento com

cerca de lcm2, obtendo-se 10 imagens (campos diferentes) com ampliações da ordem

de 10.000x (x= ...•.ezes) tem-se uma amostragem de 0,001% da superficie dessa

amostra. Se a microestrutura varia de uma região para outra, édificil assegurar que

essa amostra seja adequada para representar a estrutura global da pasta (DIA1'\10ND,

1986). Torna-se mais dificil ainda dizer, se essa amostra é adequada para representar

aquela pasta presente no ~oncreto. De qualquer forma, é importante a obser ...•.ação da

microestruturapara que o nível de conhecimento evolua nessa área. Mais importante

ainda é tentar discutir os eventos, combinando outros resultados de ensaios, por .

exemplo, TG, DRX, PI\1 e C.

Evidentemente, maiores ampliações de imagens facilitam a discriminação das

características microestruturais, muito embora isto reduza " campo medido. Nas

ampliações de 1000x, necessita-se de 4 vezes mais imagens para cobrir a mesma área

com ampliação de SOOx. Geralmente, os beneficios em analisar uma área maior

sobrepuja as vantagens pela melhoria na discriminação característica da

microestrutura (SCRIVE1\'ER, 1997). Com base nesse fato, fez-se a opção de adotar

ampliação de 500:<, para efeito do estudo semi-quantitativo das fases presentes nas

amostras hidratadas polidas, obtido por análise de imagens de MEV, conforme

apresenta-se na seqüência.

As obser ...•.ações das amostras no ;\lEV, utilizando elétrons retroespalhados,

despenderam em média duas horas/amostra, o que representou mais de 60 horas de

avaliação em tempo real (total de 21 amostras polidas e 8 fraturadas). Após essa

etapa, dedicou-se pelo menos umas 20 horas, utilizando o analisador de imagens

(soft\vare Q600) que trabalha acoplado ao MEV, para produzir os histogramas dos

tons de cinza (amostras polidas). Seguiram-se mais 40 horas para a análise

comparativa das imagens impressas em papel e para a seleção daquelas mais

representativas que são apresentadas a seguir.

Durante cada penodo de MEV, produziram-se pelo menos 10

imagens/amostra polida (pasta) com ampliação de 500:-: para realizar o estudo semi-
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qu~ntitativo, em função das diferenças nos tons de cinza (topografia de contraste por

nÚmero atõmico, utilizando elétrons retroespalhados).

Também foram produzidas cerca de 10 a 12 imagens/amostra polida (pasta)

com maior~s ampliações (I OOOxaté 56.000x), em função das áreas de interesse em

cad~ amostra. Ao considerar as 31 amostras ensaiadas, gerou-se um montante de

quase 400 imagens no total.

Em algumas dessas, foram realizados EDS de alguns pontos, para auxiliar na

identiticação dos produtos hidratados, bem com para permitir estabelecer as relações

CaiS i, Al/Ca e CaI(Si+AI), que são bastante exploradas no meio cientitico. A

princípio, os pontos julgados de maior interesse para EDS foram: partícula anidra,

particula de CH, borda da partícula anidra (região "inner") e matriz, que foi

considerada como um ponto distante da borda anidra (região "outer").

As relações (CaiS i, AI/Ca e CaISi+AI) são apresentadas ao lado das

micrografias que contêm as correspondentes imagens com a localização dos referidos

pontos.

Para realizar o estudo semi-quantitati ..•.o, utilizou-se os dados apresentados no

Quadro IX que permitem a distinção entre as fases presentes na pasta endurecida.

QUADRO IX - Discriminação da fases presentes na pasta de cimento hidratada pelos
tons Je cinza (PA TEL, BLAJ'\U, & POOLE, 1996; SCRlVE~cR.,. 19S5)

Cor
brJJ1co

Tons de cilva claro
escuro

preto
obs.: *borda do gr.1o anidro c matriL

Fase identificada
grJo anidro (A)
portlandit:l (CH)
outros produtos hidr..1t:ldos*(OPH)
E2.ros (p)

I\"as amostras que têm escória, aparecem particulas com tons Cinza

intermediário, entre claro e escuro, portanto, entre grão anidro e CH.

Uma vez identiticadas as partículas, auxiliado pelo EDS, tomou-se possível

construir histogramas, tons de cinza variando de "O" (preto) a "255" (b~anco), para

cada região ou partícula isolada (partículas anidra e CH; outros produtos hidratados

que inclui regiões "inner" e "outer"; e tinalmente poros), conforme é exempliticado

na Figura 61.
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Amostra C-:\ I

outros proJutos
hiJr.lt"Jos
(OPH)

Ca(OIl):
(Cfi)

I
i m.lt,-nJI
i .Ji "'li ro (.\)

-~
pret o Ni\lel de cinza .biolnco

FIGURA 61 - Estudo semi-quantitativo das fases pres~ntes em
pastas de cimento Portland pelo uso de r..lEV

A curva na parte superior dessa figura corresponde à média de pelo menos 10

histogramas, considerando a imagem completa de cada amostra (10 campoS

diferentes/amostra polida), produzidos a partir daquelas imagens somente com a

mesma ampliação (500:-:) O passo seguinte foi estabelecer as fronteiras entre cada

tom de cinza, com auxílio dos histogramas de cada região (partículas anidra e CH,

regiões "inner" e "outer" e poros), apresentados na parte inferior da Figura 61.

Dessa forma, foi possível calcular as correspondentes parcelas das fasç§

presentes na pasta endurecida, em cada idade de ensaio e em cada amostra Os dados

I'l(i í
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de Pl~1 (relacionando a porosidade total entre as amostras) e TG (proporção relativa

entre OPH e CH) au\:iliaram tamb~ll1 110 estabelecimento das fronteiras entre cada

fase. Levou-se em conta, evidentemente, a lógica da evolução da hidratação para

veriticar a coerência entre os valores encontrados.

Considerando apenas a parte de sólidos de cada amostra (sem a parcela de

poros). fez-se a correção dos valores correspondentes às outras três partes (OPH, CH

e A).

Na Figura 62, apresentam-se as variações das relações CalSi e CaI(Si+AI),

obtidas por EDS nas bordas dos grãos anidros de cada amostra, região que concentra

OPH, na sua maioria C-S-H. Em função do progresso de hidratação, nas amostras de

Controle e do Estudo I, pode-se ver que tais relações tendem sempre a reduzir-se

(comparando idade inicial e final) qualquer que seja o regime de cura.

No caso do Estudo 2 (presença de escória e sílica ativa na dosagem), nota-se

procedimento contrário apenas para os regimes de cura térmica, pois há tendencia de

aumento na ordem: idades iniciais para idades finais (28 dias). É marcante a redução

das relações Ca/Si e CaI(Si+AI) em todas as idades e regimes de cura, na comparação

entre o Estudo 2 e as outras amostras (Controle e Estudo I). As amostras do Estudo 2

têm também menores variações, em função do progresso da hidratação. Mais uma

vez, confirma-se uma fOffilação de C-S-H diferente, ou talve~ uma mistura de C-S-H

com outras fàses nas amostras que contêm escória (Estudo 2).

Essa quest.ão é bastante explorada na literatura. Por exemplo, o C-S-H

produzido na hidratação dos aglomerantes hidráulicos em presença de escória de

alto-fomo é diferenciado pela relação CaO/SiO:z, segundo a origem, cujo valor

diminui na ordem: cimemo Portland > escória de alto-fomo> pozolana (\IEHTA &.

~IO~TEIRO, I99-l). A composição do C-S-H formado na hidratação do cimento

com escória é diferente do obtido com o cimento comum, não somente de..•.ido a

menor relação CalSi, mas também pelo elevado teor de álcalis (\VU et a\., 1990). A

análise elementar por EDS também mostra que o novo C-S-H, formado atra ..•.és da

hidratação da partícula de escória, é mais rico em "Mg" e "Ar' e é menos cálcico em

relação ao C-S-H formado pelo c1ínquer (GLASSER, 1991; RlCHARDSO\" &.

GROVES, 1992).

As variações nas taxas CalSi de um ponto para outro dentro da matriz de C-5

H da pasta cimento Portland reflete a variável composição do C-S-H. mas também



pode ser por causa da presença de outras fases intimamente misturadas ao C-S-H,
tendo possivelmente substituições ionicas (KJELLSEN et aI., 1996) O gel de C-S-H

encontrado entre os produtos "inner" observados na borda dos grãos maiores de

cimento é quimicamente diferenciado do gel de C-S-H observado nos produtos

"outer", gerados pela hidratação completa dos grãos menores de cimento que

constituem a matriz. Estes últimos tem maior variação- na composição o que indica

que na região "outer" há uma íntima mistura de gel de C-S-H com cristais de outras

fases (CH, AFm, AFt e até uma forma de ferrita hidratada), diticeis de ser

distinguidos pelo uso de MEV (BO:\EN & DI.~\IO~1), 1994).

Por exemplo, há hipóteses de que carapaças com maior brilho ao redor dos

grãos de cimento (região "inner"), que são submetidos à elevada temperatura de cura,

podem ser conseqüência da íntima mistura entre CH e C-S-H, resultando no aumento

na taxa CaJSi nesse local. Esse aumento também supõe uma maior formação de CH

na região "inner" por causa da cura témlica. Devido ao maior númeroatómico do

"Ca" em relação ao "Si", a presença da mistura entreCH e C-S-H, oU a maior taxa

Ca/Si no C-S-H localizado na região "inner". resulta em um tom de cinza com maior

brilho, quando observado por MEV - BSE (KJELLSEI\, 1996)

A comparação entre as amostras do Estudo I (presença apenas de SA) e d~

Controle mostra que as relações entre os elementos também são mais baixas.

De qualquer forma, confirma-se a tendência de aumento da relaçã'O CalSi

quando submetido a cura térmica apenas com ciclo de curta duração, levando em

conta a mesma idade final de 28dias (Figura 63) e todas as amostras. De ..•.e-se

também considerar que o grau de hidratação é maior na cura térmica com ciclo curto

comparável à cura normal.

O cicIo longo térmico causa uma redução na taxa Ca/Si, com maior destaqu~

nas amostras de Controle, porém neste caso, o grau de hidratação é muito maior

(84%) ejustifica a redução.
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Relações entre os elementos oblidos por EOS na borda do gr~o anidro de cimento
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FIGURA 62 - Relações entre Ca, Si e AI em todas as idades e os regimes de cura
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FIGURA 63 - Relação entre Ca/Si para o C-S-H na borda do grão anidro (28 dias)
considerando todos os regimes de cura
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A consideração do ciclo térmico longo no caso das amostras do Estudo 1

demonstra que mesmo E 1-Tcl18 tendo maior grau de hidratação (73%) em relação às

amostras EI-N18 (58~~) e EI-Tcc18 (61~ô), mantém a tendencia em aumentar a

relação Ca/Si do C-S-H, gerado na borda do grão anidro (região "inner"). Portanto,

pode-se afirmar que a cura térmica, em geral, provoca um aumento nas relações

Ca/Si do C-S-H.

o confronto entre os resultados referentes às quantidades de OPH, do CH e

dos poros obtidos pelos ensaios de TG, i\lEV e PIM é apresentado nas Figuras 64, 65

e 66, tendo em vista as amostras de Controle, Estudo I e Estudo 2, respectivamente.

A porosidade obtida por ~IEV é sempre inferior à obtida por PIM. Na semi

quantificação para poros, feita por t-.1EV, existe a diticuldade em distinguir os

microporos, dentro das estruturas do C-S-H. Com isso, na fronteira entre os tons de

cinza nos histogramas correspondentes aos poros e a OPH (maioria C-S-H), deve-se

admitir uma sobreposição, que implica em variações nos cálculos para quantiticar

cada fase. Essa diticuldade é consistente com dados da literatura (SCRIVE~'ER,

1997).

Com respeito aos dados de OPH e CH obtidos por TG e r-"fEV, existe uma

boa correlação em todas as idades avaliadas (Figura 64 e 65), com exceção da

amostra E2-Tcl28 (Figura 66 - Estudo 2 - cura térmica com ciclo longo). Na

verdade, nos dados de MEV dessa amostra (análise de imagens através de

histogramas de tons' de cinza), houve grandes dificuldades para distinguir entre o

cinza do CH e os cinzas das regiões "inner" e "outer" da pasta de cimento. t-.tais uma

vez, a característica do C-S-H dessa amostra parece ser diferente em relação às

outras, confirmando os resultados discutidos anteriormente. Deve-se considerar a

possibilidade da mistura íntima do C-S-H com outras fases dificeis de identiticação,

sendo mais destacado dessa amostra (E2- Tc118)

Afirma-se que, quando se utiliza cura térmica, a quantidade de CH é

aumentada, pois o aumento da temperatura nas idades iniciais favorece a formação

de CH (TA YLOR, 1992). Sobre essa questão alguns cuidados devem vir à·tona. Para

a interpretação dos resultados obtidos, é importante levar em conta o grau de

hidratação das amostras e a tendência natural (em cura normal) que existe na redução

da proporção relativa de CH face à OPH, em função do progresso da hidratação

(Tabela 13). No caso das amostras que contêm adições submetidas a cura térmica



(Estudo I e Estudo 2), deve-se entender, também, que pode existir um equil ibrio

entre os efeitos das reações CH + SA e CH + E, que consomem o CH ao longo do

tempo, a ativação dessas reações pelo aumento da temperatura e finalmente à maior

formação de CH, em virtude da cura térmica. A questão que se coloca é: quais desses

fatores são preponderantes em cada uma das amostras avaliadas?

Analisando esse equilíbrio (presença de CH) naS amostras do Estudo. 2

(contém escória e sílica ativa) em que os graus de hidratação das tres situações de

regime de cura (E2-N28=59,7%, E2-Tcc28=63,7% e E2-Tcl28=61,1%) são

praticamente iguais (Figura 66), conclui-se que a quantidade de CH (calculado por

TG) deveria ser muito menor na E2-Tcl28, tendo em vista o efeito da temperatura

(longa duração do ciclo témlico) na ativação das reações entre CH e SA e CH e

escória. Também deve-se levar em conta o menor potencial para gerar CH na

amostra do Estudo 2 (tem-se 30% de escória de alto fomo em substituição ao

cimento), pois ela tem menor teor de c1inquer, comparando com as amostras de

Controle e Estudo 1. Na verdade, tem-se uma pequena queda nos valores relativos de

.CH (E2-N28=25~ó, E2-Tcc28=22°ó e E2-Tcl28=19%), quando há cura tém1ica

nessas amostras. Deve-se interpretar que ocorreu um balanço entre a maior formação

de CH, devido à cura térmica, e o seu consumo pelas reações (CH e SA e CH e

escória), equilibrando a variação de CH para um mesmo grau de hidratação, que

neste caso, coillcide com a mesma idade. Esse resultado também confirma a

tendência na maior formação de CH, devido ao aumento de temperatura nas idades

100clals.

Neste sentido, em todos os casos avaliados há indicações claras de que a cura

térmica realmente favorece a maior formação de CH, como já se observou na análise

deTG.
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FIGURA 64 - Confronto entre MEV e TG para OPH e CH e entre r-.lEV e PIl'.i para
poros em amostra de Controle
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Tem sido di\ulgado (SCRI\'Et\TER & WIEKER, 1992) que a fase CH torna-

se mais cntrcmeada com () C-S-H, quando a temperatura de cura aumenta. Sugere-se

que há uma diminuição da solubilidade do CH cuja nuc1eação é favorecida pela

temperatura. Nota-se também que há mudanças na morfologia e na quantidade de CH

com o aumento da temperatura. Em temperaturas elevadas de cura, uma maior

proporção de CH com morfologia do tipo "c\usters" está presente, em oposiç~o à

morfologia mais usual em estrutura lamelar (placas), observada sob condições

ambientes. Nas condições de cura acelerada, o CH toma-se mais graúdo e cristalino

na interface pasta-agregado, geralmente ocorrendo como "c\usters" (com ângulos

pequenos) na matriz (PATEL et aI., 1996).

Durante a hidratação a 23"C de temperatura, o CH é distribuído

uniformemente na pasta endurecida, quando há a presença da sílica ativa, enquanto

na presença de escória o CH aparece em forma cristalina mais alongada. Em

temperaturas elevadas de cura os cristais de CH tomam-se menores, mas com muitos

depósitos na matriz (CAO & DETWILER, 1995).

O fenõm~no da perda de resistência mecânica associada à cura térmica pode

também ser relacionado a essa maior formaçào de CH, bem como às alterações

morfológicas dessa fase, considerando que as partículas de CH bem cristalizadas

afetam negativamente as resistências mecânicas, na interface pasta-agregado dos

concretos. A~ imagens em MEV com amostras fraturadas exibem com muita

fidelidade os locais mais frágeis da matriz e nào é dificil encontrar imagens,

mostrando que a fratura ocorre ao longo dos planos de clivagem do CH, ou passam

ao redor dos grãos de cimento anidro (região "inner").

Para comprovar toda a discussão desenvolvida, várias imagens de cada

amostra foram selecionadas Apresenta-se na seqüência uma série de tvlicrografias

(Figuras 67 a 100), acompanhadas de comentários, que destacam os aspectos de

importância e de interesse em cada imagem.
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Inlagensobtidas por MEV com elétrons retroespalhados

Amostra: Pasta de cimento endurecida polida

Cimento Portland: CP V AR! Plus

IDENTIFICAÇÃO

Controle

Amostra
C = Controle

idades de controle
h = horas

I = I dia

28 = 28 dias

cc = ciclo curt-:.

c I = c i ''::L, I,)n g ,)

C-Tcch

I Regi,me~ de cura I/ ~ duraç~o dos ciclosN= Normal termlcOS
T = Térmica

Ii
I



Controle
Cura 1\'ormal
1 dia

Control~
Cura r\ orma!
28 dias

Controle
Cura Normal

I dia

0.76
~. R:!

::.75
4.00

C3 (Si- ..\\\

2,45

4,28
49,60
3.23

0,0 \
0,00
0.04

4,51
65,39
3,63

Rcbções em%
CaSi ,-\1 C3

IJ.2J 0.33

Relações em%
Ca'Si A\ C3 C3(Si-.-\I)

A - Anidro

CH • Ca(OH):
B - Borda do anidro
~[ - Matriz distant~ do anidro
E • Esc0ria

SiO:
:\
CH
B

A·
CH

E 1.2-1 0.50
B 3.0 \ 0.02
:-.{ 3, t o 0,0-1

(, A -1.23 0.01
• EDS coincidiu com fH<: intasti.:i31

3
4

obs. :

b)

r..lC!

c) Imag~m típica d3 amostra C-:":.~ ~m pasta d~
cim~nto Portland. :i idad~ d~ 28 dias sob CUrJ
normal Tmh=23"C.

FiGURA 67 - Micrografias (500x) para amostra de Controle sob cura norma!
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d) lh.'talhe da partk"la de SiO} (cin7.a mais escuro) mostrada na Figura 6Rc. Deslaque para
as tis.sllras d""ido a c:sfon;" m.'Cànioo na amostra apÓs impregna,.'!o (Único e,lSo

ocorrido).

c) lMalhes de várias partículas próximas aos prolOS J e 6 aprC:Salladas na Figura 67c
(amostra <.'-1"21<)
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b) 1).1;1111<, :lmplilldo da part!L-"la ti.: CII <31c,"1Irndan:l IIl1lO!.1ra<.'-N I.

a) Im:lg<~ll<I.: outra região da mc:sma amostra e-~ I • e,,"l,.,.k·, à idade de I dia sob <'ma
"",111:11 (Tmãx~2J"C).

I, FIGURA 68 - Micrografias (500x até 10.000x) para amostra de Controle sob cura normal
',.
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°EDS coincide: .:om f3S~ inlustici:ll

Controle
Cura Térmica com ciclo curto
28 dias

SiO:
CH 189 0.00 151
:\0 7,84 0,19 3,12
~(

CtI 48,9 0.00 40,0
" B 3.-15 0.0-1 3.02

°EDS coin.:iJ.: ':0111 f.15" inle:rsli.:ial

°EDS coin.:id~ com fase intc:rsti.:i.ll

Controle
Cura Térmica com ciclo curto
1 dia

3

obs.
:\ • Anidro

CtI . Ca(OH):
B • Bord.l do 3nidro
~l . Matriz dist3nte do 3nidro
E - Es<':óri.l

Controle
Cura Térmica com ciclo curto
imediato

amostra C·T.:.:I em pasta d~
dia de: idade:.

a) Im.lg~m tlpl':.l da .lmostr.l C·T.:.:h em past.l de:
cime:nto Portland, ime:diatamente: após cido curto
de: cura térmi.:a (T m,,-61°C).

r.r.9

C) [n1Jg~m tlpl.:a da amostra C·T.:.::~ em past.l d~
cim~nto Portl.lnd, 3 id.ld~ de: 28 di.ls.

FIGURA 69 - Micrografias (500x) para amostra de Controle sob cura
térmica ciclo curto
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Re1as.ões em%
Ca 'Si

A.I CaCa'(Si-AI)

borda

3,150,022,93
interna borda

2,710,032,53
extern a

Controle
Cura Térmica com ciclo CllrtO

28 dias

Controle
Cura Térmica com ciclo curto

28 dias

Controle
Cura Térmica com ciclo curto

28 dias

mostrando :I evolu.,30

particula de cimento pelo

Imagem da amostra C-Tcc28 mostrando uma regi30

ampliada da Figura 69c Desuque para a particu13
de SiO: (cinza escuro) na parte central e inferior da
foto.

c) Imagem da amostra C-Tc..::~ destacando duas

tonalidades de cinza na borda do gdo anidro à
idade de 28 dias. A borda mais clara ocorrida nas
idades iniciais pode ser rela..:ionada à cura t.irmi..:a
(T mi<=61°C)

FIGURA 70- Micrografias (1.190x até 6.000x:) para amostra de Controle
sob cura térmica ciclo curto



d) Imagem da amostra C·TL.•.·~l\· Cn\lwle:. à idade de 2R dias com L"llrainicial te'rl11i,,, L.•.'m
Lidu <"llrt" (1'_=61 OC).

l'2T2Ilurr.7'e 88 tV

":irl

c) ImagL1n da amostra (,·TL'\:1 - ('l1ll1fl''''. à idad..: de: I dia oom L'tlra inicial '"rmie''' L'\.m
,ido L"rtu (T_=61 OC),"

b) ImugL,n da am,,~1ra c-~~x· CI~'lwk·. à idade: de:2R dia. sob L'lfa Illlmlal (T_=23OC).

a) ImagL'" da amostra (,·;-.ll • l\~\Iwle:. à idade: de I dia sub L"llra,,,>nnal (T _"23OC).

FIGURA 71 - Micrografias (500x) comparando cura normal e cura térmica ciclo curto para amostra de Controle (28 dias)
r J



Ca'~AI}
1,15

118,1
3,42
2.30

Relações em%
Ca'Si AlTa

1,60 O,H
174,1 0,0
3,62 0,02
2.50 0,04
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234,1 0,0 136,9
1,58 0,26 1,12
3,H 0,01 3,31
2,25 0,05 2,01
7.08 0.0 I 6.50

A· Anidro

CH - Ca(OH):
B - Borda do anidro
M • Matriz distante do anidro
E • Escória

CH
E
A
B
M

E
CH

A

B

Controle

Cura Térmica com ciclo longo
imediato

Controle

Cura Térmica com ciclo longo
28 dias

I
2

3
4

obs.

0. •._1: ••.• oesa w. 2'5"1'~••t.) IW ~

I",," H•.•,••• I
r:KT •••• lV

a) Imagem típica da amostra C-Tclh em pasta de

cimento Portland, imediatamente ap6s ciclo
lon I!,O de cur~ t.:rmica T mh-61°C).

b) Imagem típica da amostra C-Td~8 em pasta de
cimento Portland, à idade de 28 dias.

c) Imagem ampliada do grão anidro em processo de

hidrata ••~o da amostra C-Tclh em pasta de
cimento Portland • Controle, imediatame:nte após
ciclo longo d..: cura t.:rmi.:a (Tmlx=61°C).

(imediato)

d) Imagem ampliada mostrando o progre:sso da
h idrata ••lo da amostra C· T..:I: 8 em p 35ta de:
cime:nlo Porlland - Controle, idade: de 28 dias
com cura inicial l~rmi.:a com ci..:lo longo
(T mh=61°C).

(28 dias)

FIGURA 72 - Micrografias (500x até 4.000x) para amostra de Controle sob
cura térmica ciclo longo



b) Imag<,n da amostra C-Td2X - (' •• "",1.', à idade: de 2!l dias .'001 ",ra\,'nI1i.-il ini.;;,1 <1lfl1

<"Id" h.'g" (T_~61 "e), ampliando I' plIrtÍ<'ula de:CII.

Prt.oto No.I~V/l:I /ttttfr.:IM ••• 111

d) Imagem da amostra (,·Td2X - ('on\wle:, à idade de 28 dias oom ",ra "'rmi"a inicial com
,'"'1,, h~,!'.'\(r".••~61 "C), mostrando a região inlL'Nidal da partículll de grão anidro vista
na Figura73c.
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a) Imag<1n da amo,tra (,·Td~X - ("~"fI\k·. A idade de 28 dias oom ."r;, \,ÕYllli.:aini,;;,1 .'\lfl1

,''''1 •• h.,!.~.\(~__ ~61·C). dt:SlaClIndo.as partÍ<'ulas de W30 anidro, escória e ell.

I, FIGURA 73 - Micrografins (1.500:< até 8.000x) para amostra de Controle sob cura térmica ciclo longo (C-Tcl28)
z
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Imagens obti das por MEV com elétrons retroespalhados

Amostra: Pasta de cimento endurecida polida

Cimento Portland: CP V ARI Plus

IDENTIFICAÇÃO

Estudo 1

Amostra
E I = Estudo 1

idades de controle
h = horas

1 = 1 dia,
28 = 28 dias

EI-Tclh

Regimes de cura / ~ duração dos ciclos
N= Normal térmicos

T = T é r m ic a c c = c ic li.~c li rt c
cl = ciclo longo



Estudo 1

Cura Normal
1 dia

Estudo 1

Cura Normal

1 dia

A· Anidro

CH • CJ(OH),
B· Borda <10 Jni<lr0
11.1 • ~IJtriz distJnte d0 anidro
• AluminJt0 de dt.:io hidratad0

2,50
1,83
3.72
0.55

o ,O 2

0,13
0,03
0.03

2,66
2.-12

-1.22
0.56

Relações em%
Ca 'Si AlTa Ca '(Si ~AI)

B
11.1

SiO,
A2

3
-I

5

obs. :

E 1·:-';1 em p3Sta d~
dia sob cura n\Jrnul

De:ect:Jr. 'r.D !lID. 2S •• II
Pta.ll4 LJ.",""'-"'1•••••

da amostra

à idad~ d~

b) Imag~m tlplca de outra r~gil0 da m~sma am\Jstra
Fi·:-'; 1 em p.1Sla de cim~nt\J Portland, à idade de I
dia sob cura nClrma\ (T ••••••23·C).

CJ'(Si-.-\I)
3.-12

1. I -I

em%
AI Ca
0,0-1 .
0.25

Relações
Ca'Si

3.95
1.60

A
E
CH3

-l

5 B 1.82 0,07 1.62

•• o rcsultad0 de EDS sugere Unia pJrti.:ula

de sulfato de b:irio

Estudo I

Cura Normal
28 dias

c« ......•l!IJ tU

Imagem tipica da amostra E l-:<:~ . pasta de
cimento Portland, à idade de 28 dias sob ':'.lrJ
normJI (T mh=23'C).

FIGURA 74 - Micrografias (500x) para amostra do Estudo 1 sob cura
normal



., >: ' .• ~../

a) Imagem de outra região da amostra E 1-"1 I (htudn I) à idade de I dia sob .'\lra nonnal

Cr••••~2)"C). destllcando orientação em lila de partkulas anidras (parte superior dir.:íta).

....,

,"",

c) Detalhe da partlcuJa de CI/ presente na amostra E I-NI (Estudo I) à idade de I dia sob
e"ra nonnal (T_~2)"C).

b) Detalhes dos P{'l{]!OS 1 e) da amostra J.: I-N 1 (J.\lud" I)· apresallada na Figura 74a

- -'&\

4:fJ "'I' l.oo".
1'.CJ

t-m.:nt •.••• v ""', ',(•••. ..:~~t:
s...l."lu'· O~D ~~ 1:i ••

tHT.:/II til ti" P6NI f'Iotllu No •

d) Dctalhe do ponto 2 da amostra E J·N 1 (Estudo 1)(Figura 74a). Destaque para o espaço

valio (grão de l/adlJ.:y) ao redor dos grãos anidroo m''fH>rc:s.

I J
FIGURA 75 - Micrografias (500x até 3.000x) para amostra do Estudo 1 sob cura normal (E l-N])



b) 1:>"111 lhe do ponto 2 dll amostra F 1-:-\2X (hhHI., I) (Figura 74.:) Il idade de 28 dias sob
lllr:lll<Inllill ("1'" ••.•··21·(').

~~

-J; " •. ,~' .:' "":-r,~,;;rt.••••......~,;••~...•.. '.",.ti...... """11',,·._·, .•...•..... " .. ~
~'tq!i'''~',''''4 . I :·Ú ' jl '; :. ~,-ot..';,:-'·~.'.)'.",,.'.:"..! ~·';i::,4' TI '.10#1,. ~,~ '-_'&

".' • 'l' :"r. , "';:1 . ""'1;0 ,,'
".: ,f' 1', ;":1,. , ( ..•"

.~. t:. ~.' '-"V·, .•• Ir. . ,,,", ~.r'." •.. ' ....••
< '''''''' .~ . ' . ':' •• " " .•••••••••~ ~ ••• " ,... , ; '., !O ••• , ••• , , '

. .r;.. ~" , 'I""' ' •• t•.• , ' "1 "í - " • t

>"A " '\Lt,." . '... s~ 1: . 4 •.•.•

• • ....-' #' '•• 1".. ' ...••• '~.' "~' r'Jr,'- • '~'j"" ,t. \. ~'. J.,.,.,
" ....•••• '",-\·r ',' .... ~,'-- ~., ..,.

.' , "I, , '. "':# , 1""',.•• 'n" •.', .', .•••••••0'0, ••••• ,..ltA;""lt,p ~.l• > ..... :~' : ..~ ...# .,~ •••••• '; ••••• ,

~ . • ""1' . "'.~,. ~f,~ .~ •.t'~"'l'àl'" .
..••. ,~.; .• -i.t(~..:...•. ,~ ld':.!"~'• ~I' ....__~:~~ .•:~...., .

' ;' . , .•.~ .•.••••• • ~,-: ,..:: 7.' . "; ; ",I' -:.'lo .,
J:- •...... ' •.•,. •••." .. " "0 ••• , • r.U~\",~.-o - •••• ; •• o. , " ~l" ••••...•L •. , '.~ ". o. (". 1'0:< ~,,-' o ••••• , ••••• 7.
'I ', .. 0 '~,.oiA;"'''':;.o''''-'' ,~'I •. '"

:·'4"'t.t. ••. ··t;·· ~." ..•. "•..•

c) Ddalhe do ponto) da amostra E I-N2l! (E~lIdo 1)- (Figura 74c) â idade de 28 dias sob
l~lra nonnalrI'_-2),,(;)'

d) {)ct"Ull:' do ponto 4 da amostra" I-N2!l (EstIH'O 1)- (Figura 74c) â idade de 2R dias sob
l~lrillHlnnill (T ••••~21 ••C).

....,.
DrT.'2'I88 klJ

ht.u"r. ~ 1«). ~ MJtlfT.1I M kV P'UQ'B M.ulU ., _28

a) [h>(alhe do ponto I da amostra F l-":!l! (F,;tIIl!O 1)- apresattada na Fi&ura 74c, à idade de
2l! dias sob l~lr:l nonllal CI',••• ~21"C).

'~':"'r~ ,

, ..•

r-IGURA 76 - Micrografias (3.000x) para amostra do Estudo 1 sob cura normal (E l-N28)

, ...



FIGURA 77 - Micrografias (500x) para amostra do Estudo 1 sob cura térmica
ciclo curto

Relações em%
c a •S i A I'C a C a (S i - A I)
0,97 0,35 0.7~
2.83 0,05 2.45

Relações em%
Ca'Si AI Ca Ca'(Si-AI)
2,80 0,04 2.50
1,61 0,25 1,15
2.32 0,02 2,20
2.19 0,06 1,92

E
A

A
E
A
B

Relações em%
c a,1S i A 1'C a C a" (iS •.A I )

A- Anidro

CH - Ca(OH):
B - Borda do anidro
M - Matriz distante do anidro
·Borda do anidro com tonalidade mais
clara

2

3
4

Estudo 1

Cura Térmica com ciclo curto
imediato

I SiO:
2

.CH 430,90,00430.9
3

A 4,200,023,92
4

•17,100,0015,54
5

B3,680,023,40
6

M1,660,061.51
obs. :

Estudo 1

Cura Térmica com ciclo curto
1 dia

3 ••

4 B 3.34 0,03 3,04
5 ~( 2, I I O. O g 1,8 I

··parti.:uta com muito fe (76,33"0- ferrita)

Estudo 1

Cura Térmica com ciclo curto
28 dias

O;T,~ M I'J

a) Imagem típica da amostra EI-T.:.:h em pasta de
cimento Portland, imediatamente após cido curto de
cura. tirmi.:a T •••• -61°C.

"71

b) Imagem típica da amostra E l-T.:d • pasta de
cimento Portiand, • idade de 1 dia.

c) Imagem típica da amostra E I·T.:-:~S - pasta de
cimento PortlanJ, 3: idade de 28 diu com CurJ

ini.:iJl t':rmi-:J c,'m cidú curto (T m •• =61"C).

I
!
,
I

I



a) Oc1alhe amO'-1rnI-:l.'I','d, (Indo slIpC"T"iordireito da Figura 77n) (1-:>-111.1., I) lwa IcTmi.:a
c'ido c~1I10'1'_-61 OC, dc::.1ncandoo:<p"nto~ do cn~aio EDS,

b) Dc1alhe da nmostrn I-: I·Tc·':~S (Figura 77.:) (hllld,. 1) c~lra tc'nnk,: • .:ido c~tno
T"",,~61 "C'. d~1ncando o ponto I.

c) IMalhe da amostra E I·Tl'\:211 (Figura 77c) (1:>-111.10 I) lwa IcT1l1ica ciclo c~lrtti
T_~61 OC, desl.acando o ponto 2.

d) IMaUle da amostra E I·Tc-.:211 (Figura 77c) (E'111lIo I) lwa tc'nnÍC'a cido c~lrto
T ••••~61"C'. dc::.1acando o ponto 3.

I .~ FIGURA 78 - Micrografias (3.000x até 5.000x) para amostra do Estudo I sob cura térmica ciclo curto
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d) l:>dalhe da Figura 79c (EI-T~'\.-2lt Estlldo I) ~~Ira t."nnica ~;c1o "u10 T_=61OC,
dot.acando outros pontos (A, n e C) para EDS nas bordas do grão anidro.

c) lmagmt d.: 0UlI1l regilo da amostra EI-Tcc'28 - (Estudo I)
T_:61 OC, destacando a

I'tlll

'v'

tKT.j'It t'It ."

"'I.

tKT.:Je ••• 'li

b) D•.1alhe da Figura 7711 da amostra I-:I;!'•.'"1 - (hllllh, I) '~Ira t•."nni"ll ddo ~~Irt,)
Tn•••~61 OC, de.1acando o ponto 1.

••TI

a) Ddlllhe da Figura 77b (partlc\lla aloogada branca - ponto J com aho teor d.: Fe) amostra

FIGURA 79 _Micrografias (3.000x) para amostra do Estudo 1 sob cura térmica ciclo curto
IJ
• J.



b) ImagL~n da amostra F 1-C'cX - "'111.1" I, oi idade: de:2l! dias sob ,~Ira Ih'nn,,) (T _=23"C). d) lmagc.m da amostra El-'(",'\:21< - E..tlld" I, à idade de: 28 dias com t~lr" iniL'j"t lL'nniL'"
""'" "ido ,,,rto (1'_=61 "C).

dia oom cura iniciallL'nnica com

nn ••..•••••lV "'TI

c) lmagan da amO!Úa EI-Tt'\:l - Estudo I, à idade de I
cid" t~lrt"cr_-61 "C).

Imagc.m da amostra E 1-:-<I - Lsllld" I, il idade: de: 1dia sob t~lr3 nomlal (T _~23"C).a)

FIGURA 80 - Micrografias (500x) comparando cura normal e cura térmica ciclo curto para amostra do Estudo 1 (28 dias)
"



FIGURA 81 - Micrografias (500x até 5.000:<) para amostra do Estudo 1 sob
cura térmica ciclo longo

Relações em%
Ca/Si Al/Ca Ca/(Si+Al)

Ca/(Si+AI)
3,61
2,70
2,77
1,86

Relações em%
Ca/Si AI/Ca

4,25 0,04
13,94 0,30
3,09 0,04
2,03 0,04

A • Anidro

CH • Ca(OH):
B • Borda do anidro
M • Matriz distante do an idro
E • Escória

A
AI

B
M
CH

d) Imagem ampliada de um grão anidro da amostra
E I-T c128 em pasta de cimento Portland • ESluJ"
I, à idade de 28 di:1S com cura inici3l l':rmic:1
Cc'l1l cicl0 10ng0 T 0> •• =61 °C.

(28 dias)

1 CH

2 A I 2,31 0,02 2,20
3 E 1,50 0,21 1,15
4 • 0,55 0,03 0,82
5 B 5,45 0,02 5,03
6 B 1.90 0,05 1,74
7 M 1.93 0.04 1.79

• P;lrticula com tonalidade igual do CH

Estudo 1

Cura Térmica com ciclo longo
28 dias

1
2
3
4
5

obs.:

Estudo 1

Cura Térmica com ciclo longo
imediato

Imagem ampliada com detalhe do grão anidro

(grão de Hadley) da amostra E 1- T cl em pasta de
cimento Portland - Estud0 I. imediatamente após
cicI0 10n1;0 d" cur3 támica T rn •• =61°C).

(imediato)

a) Imagem típica da amostra EI-TcI em pasta de
cimento Portland, imediatamente após ciclo

lon&.o de cura térmica T mha61°C
~J--~~.~~

. ~

I
!

II

t

,
f

t

I
fi
I

;'--I



b) IllIag"l11<.Iaamostra I·:I·Td1X hludtl I, (28 dias) ,1Ir;1ini,iall~1'lIIi"l "'11I ,·id •• 1'"le" Çf _=61 "C),
lll<~r;lfldo que a borda do grão anidro (provavclmmtc r''fTita) 1.'11 rca.,3o mais J.:nla.

d) Imagem da am~ EI-Tcl2K - Estudo I, (28 dias) ,.,Im inicial k'rmic.1 com ciclo longo
(f_=61"C). destacando a cvoluçAo da hidralaç.'o de uma partícula cimento (borda ainda vazia).

, 1.' ~

, ,
/

FIGURA 82 - Micrografias (1.500x até 5.000x) para amostra do Estudo 1 sob cura térmica ciclo longo (EI-Tcl28)
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Image}lS Qbtida's .p,or ,MEV com elétrons retroespalhados

A9}:,?s~ra:-Pas~~~"de_~imen,to'endurecida polida
Cimento'Portla"nd: CP V ARI RS

Amostra
E2 = Estudo 2

idades de controle
h = horas
1 = 1 dia

28 = 28 dias

E2-Tccl

Regimes de cura / ~ duração dos ciclos
N= Normal térmicos

T = Térmica cc = ciclo curto
cl = ciclo longo



,-~.
','

Relações em%
CaIS i

AI'CaCa'(Si+AI)
CH

413,20,00363,6
E

1,660,251,18
A

3,610,023,39
B

2,180,081.85

A - Anidro
CH • Ca(OH):
B· Borda do anidro
M - Matriz distante do anidro
E - Escória

Estudo 2
, I

Cura Normal
1 dia

I
2

3
.;

obs.:

Estudo 2
Cura Normal
1 dia

a) Imagem típica da amostra E2·:-;1 em pasta de cimento
Portland •• i..!!ade de 1 dia sob cura no.rm:!1 T••h-23°C.

'~

b) Imagem tipica do: outra regi30 d:! mesma amostra F:·
:-; 1 em pasta de cimento Portland, à idade de I dia sob
cur:l nor~:I1 Tm,,-23"C,

hDtG Mo o.X)J

C) Imagem típio da amostra E:·~:S em past:l de
cimento Portland, à idade de 28 dias sob ,ur:l
norm:!1 Tmh~23°C.

Estudo 2

Cura Normal
28 dias

Relações em%
Ca 'Si

AI TaCa'(Si-AI)
CH

.0,0355,8
.,

A 3,790,023,51
3

B1. 900,051. 7';
.;

E0,8';0,';00,63
!\l

1. 900,061. 70

FIGURA 83 - Micrografias (500x) para amostra do Estudo 2 sob cura
normal

,- ..,'
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b) Imagc'l11 da amostra F2-:'\' I - h1udo 2, à idade de I dia sob ~lIra 110m!;,I (T _=2J'C), lX'm

map':"IllCJlto da regi~o inl~T1õlidaldo gr~o anidro (vermelho c alumínio).

~ IrIH.l..h..•...•.••

E2-Nl - Estudo 2, à idade de 1 dia sob cura l10mlal (T_=2J'C) com

10 anidro(amarelo - ferro).

c)

d) Imagem da amostra E2-N211 ·l~o;{udo 2, à idade de 28 dias sob cura 110mml (T _=23"C), mostrando

o progresso da hidratação na borda do grão anidro. Destaque para o vazio entre a borda hidraÚlda e o
grão anidro.

~..,• KJ ••.•••.••• IV

a) Imagem da amostra E2-:-.J1 ,- E'1udo 2, à idade de 1 di. sob cura normal (T_-2J'C), com dáalhe
da partícula de cimento anidro.

'T:·/7
.I') .

, J
, , FIGURA 84 - Micrografias (5.000x até 5.2~Ox) para amostra do Estudo 2 sob cura nonnal



a) Imagem típica da amostra E2-Tcch em pasta de

cimento Portland, imediatamente após ciclo curto
de cura t':rmica T .,,,-70·C).

Ca/(Si+Al)
30,0
0,48
=,78
1.55

Relações em%
Ca/Si Al/Ca

30,0 0,0
0,67 0,52
3,15 0,04
1,76 0.08

A • Anidro

CH - Ca(OH):
B - Borda do anidro
M - Matriz distante do anidro
E Escória

CH
E
A
B

Relações em%
Ca/Si

Al/CaCa/(Si+AI)I
E0,850.370,65

2
CH

3
A2,660,022.50

4
B1,890,08 1.64

~
M2.200.10 1. 79

Estudo 2
Cura Térmica com ciclo curto
1 dia

I
2
3
4

obs.:

Estudo 2
Cura Térmica com ciclo curto
imediato

P"JT1:ccrr .•"'N .v

b) Imagem típica da amostra E2-T.:d em pa~ta do:
cimento Portland, idade de 1 dia.

Estudo 2

Cura Térmica com ciclo curto
28 dias

•••. ,. I ••••• H

2 E
3 A
4 B
~ M

• partkula
CH

Relações em%
Ca'Si .-\1 Ta

0,82 0,0 I
1,13 0.34
3,81 0,0 I
2,14 0,06
3.81 0.04

com ton:llidade de

Ca '(Si".-\I)
0.82
0,82
3.67
1,90
3.32

cinza igual do

c) Imagem típica da amostra E2-T • .::S em p3Sta de
cimento Portland, à idade de 28 dias com .:ura

ini.:ial t':rmica com cido curto (T •••• -70·C) .

. ;.

FIGURA 85 - Micrografias (500x) para amostra do Estudo 2 sob cura térmica
ciclo curto
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c) Imagem da &mOItra E2-ToXl - Estudo 2, à idade de I dia oom ClIrDinidaltérmica com ddo ClIrto
(f_-7O"C), com detalhe do grio anidro e pontos do EDS.
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a) ImagL'Ill da amO!iUa E2-l,xh .. E"II"'" 2, imediatamalte após ,ido \,'ul1Oti.: \,'ura lLTmil.'3(f•.•••e70"C).
lll"strando n pequena diferenÇll de tons de cinl.a entre: a partlcula de cimento anidro (A) e a escoria
(E).

b) Imag."1 da amostra E2·kd •... Est lI,l" 2. imediatamente após ,ido ,'ul1o <I.:\,1lra t,mii,,, (T •.•••=70"C).

.'\>111 <lctaU1e:do valio na borda de grão anidro (grãos de lIadley).
d) Imagem da amostra E2-TC<."28 -I,-o;tudo 2, à idade de 28 dias com cura inidaltc'nnica com ddo ClIrto

de (f_=70"C), mostrando o progresso da hidralação na borda do grão anidro.

I j
I,'"

FIGURA 86 - Micrografias (1.500x até lJ.OOOx) p<;lraamostra do Estudo 2 sob cura térmica ciclo curto



a) Imagem da amostra E2·:-< 1 - Estudo 2, à idade de 1 dia sob ~'ura nonnal (T _-23"C).

b) Inwg"n da amostra 1,:2·'1'",:1 . bllld" 2. idade 1 dia com ~'Urainid"ll~'nl1i~~1 ~;do L'\utu

cr •.•.,~70"C).
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c) Imagem da amostra E2·N28 • Estudo 2, à idade de 28 dias sob de cura nornml
(T_-23"C).

d) lmagan da amostra E2-T~.•.-28 • Estudo 2. à idade de 28 dias rom cura inicial ténllica
ciclo rurto (T_=:70"C).

,
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!j
I. FIGURA 87 - Micrografias (500x) comparando cura normal e cura térmica ciclo curto para amostra do Estudo 2



Relações em%
Ca/Si AllCa Ca'(Si+AI)

I SiO:
2

E0,810,280,66
3

A 3.390,023,16
-I

B 1.960,06I,H
5

~I1,550,071,41
:;

CH508.90.0508.9

Estudo 2

Cura Térmica com cicIo longo
28 dias

Relações em%
Ca/Si Al/Ca Ca/(Si+Al)
0,85 0,28 0,69
1,48 0,23 1,11
3,56 0,01 3,45
1,82 0,07 1,62
8.33 0.01 7.94

A- Anidro

CH - Ca(OHh
B - Borda do anidro
M - Matriz distante do anidro
E - Escória

E
E
A
B
M

I
2
3
4
5

obs.:

Estudo 2

Cura Térmica com ciclo longo
imediato

a) Imagem típica da amostra E2-Tclh em pasta de
cimento Portland, imediatamente após ciclo

longo de cura térmica (T ••h~61·Ç).

b) Imagem tipica da amostra E2·Td2S em pasta de
cimento Portland, à idade do: 28 dias com cura
ini.:ialt':rmica cido I •..•ngo (T •••• -6l·C).

c) Imagem ampliada com dc:lalhe do grão anidro da

amostra E2·Tclh em pasta de cimento Portland,
imediatamente após ciclo longo dc cura krmi,a
(T ., •• =61°C).

(imediato)

d) Imagem ampliada mostrando o progresso da
hidrataçao da amostra E2·T,128 em pasta dc
cimento Portland, à idade de 28 dias com ,lira
inicialt':rmica c,'m ciclo longo (T •••• =61·C).

(28 dias)

\
\
\
\
j
\

FIGURA 88 - i\1icrografias (500x até 4.000x) para amostra do Estudo 2 sob
cura térmica ciclo longo

\

\
\,
\



Pholo JIo .• ::rnp"r:5 clZ8•.Hr • .". ••• lV

d) Imagem da .moetra E2·Tcl2K - E'1mlo 2, à idade de 28 dias oom '1,ra inic-ial ténlli,õ1 oom ciclo

longo(T_-61 'C), ampliando a o grllo anidro visto 110centro da Figura ·89c.

após o o:id" IlWIgOd.: c1'ra IcTlI1i'~1a) 1lI1agc~1lda amostra F2·Tdh
C r"", ~61 "C). d~acando

Hll.,IH ••• tV ,., eU8 'hote" -3'11,

b) 1l1lagc~1Ida alll~ra E2·Td2X .. 1'\llId" 2, à idade de 28 dias com C1,ra inio:iall.'nllio:a ""11 C;d.,

I..",." (Tn"'~(,f o'C), d'-"'1acando plWll~ de EDS na fase ínlonticial (1) e silicato (2) do gr30 anidro.

FIGURA 89 - Micrografias (I.OOOx até 5.000x) para amostra do Estudo 2 sob cura térmica ciclo longo
I,



Cura Térmica com ciclo curto

a) Imagem típica da amostra C-Tcch em pasta de
cimento Portland

Controle

imediato (6~.s>ras)

' •••• H

c) Imagem típica da amostra EI-T.:.:h em pasta de
cimento Portland

Estudo 1

imediato ,<7ho.r~s)

e) Imagem típica da amostra E2·T.:.:h em pasta de
cimento Portland

Cura Térmica com ciclo longo

b) Imagem típica da amostra C-Tc1h em pasta de
cimento Portland

Controle

imediato (1 >horas

d) Imagem t'plca da amostra E 1- T .:111 - pasta de
cimento Portland

f) Imagem típica da amostra 1:2·T.:lh em pasta de
cimento Portland

Estudo:: Estudo 2

imediato (8horas) imediato (18horas)

FIGURA 90 - Micrografias (500x) - efeito da duração do ciclo térmico para
idade imediata (Controle, Estudo 1e Estudo 2)



Cura Térmica com ciclo curto

;1) Imagem típica da amostra C-Tcc28 em pasta de
cimento Portland

Controle
28 dias

c) Imagem típica da amostra EI-Tc.:28 em pasta de
cimento Portland

Estudo 1

28 dias

\1). 15 •• 'II
"~l~ao eJtl1c

e) Imagem típica da amostra E2-Tc.:28 em pasta de
cimento Portland

Cura Térmica com ciclo longq.

b) Imagem típica da amostra C-Tcl28 em pasta de
cimento Portland

Controle
28 dias,~

t

d) Imagem tipica da amostra EI-T.:I:S em pasta de
cimento Portland

Estudo 1

28 dias

f) Imagem típica da amostra E:-1'.:I:S em pasta de
cimento Portland

Estudo 2 Estudo :2

28 dias 28 dias

FIGURA 91 - Micrografias (500x) - efeito da duração do ciclo térmico para

idade 28 dias (Controle, Estudo Ie Estudo 2)

"",)



Cura Térmica com ciclo curto

a) Imagem de um grão anidro da amostra C-Tcc28
em pasta de cimento Portland

Controle
idade = 28 dias

c) Imagem de um grão :Inidro d:l amostr:l EI·T.:.:28
em p:lSta de cimento Portland

Estudo 1
idade = 28 dias

e) Imagem de um grão anidro da amostra E2-T.:.:2S
em pasta de cimento Portland

Estudo 2
idade = 28 dias

Cura Térmica com ciclo longo

" ••.• 5; •• J: I Zla H
[!r..~ ••• 11

b) Imagem de um grão anidro da amostra C·Tcl28
em pasta de cimento Portland

Controle
idade = 28 dias

d) Imagem de um grão anidro da amostra E I·Tcl:R

em pasta de cimento Portland

Estudo 1
idade = 28 dias

f) Imagem de um grão anidro da amostra F:-T,l:S

em pasta de cimento Portland

Est udo :2

idade = 28 dias

FIGURA 92 - Micrografias (3.000x até 6.000x) - efeito da duração do ciclo

térmico na borda do grão anidro - idade 28 dias (C, E I e E2)



obs. :

B - bastões dentro do poro no lado esquerdo
PF - p!3eas com fibras junto ao poro com bastões
P - placas no !3do superior direito com arranjo
típico do AFm

Estudo 1

Cura Térmica com ciclo longo
imediato

Estudo 2

Cura Térmica com ciclo longo
imediato

Amostras fraturadas em pasta

a) Imagem mostrando bastões, placas e placa com
fibras na amostra fraturada E I - Tdh (pasta),
imediatamente após ciclo longo do: cur3 t':rmic3
T.,.-61oC.

1

2

3

B
PF
P

Interface
Partícula'

m3triz

Relações em%
Ca/Si Al/Ca

2,96 0,09
2,72 0,19
2,80 0,15

Relações em%
Ca'Si AIICa

1,90 0,07

Ca'(Si+AI)
2,34
1,79
1,96

Ca/(Si+AI)

1,69

i
- I

I

b) Im3gem destacando a interf3ce de uma particu13
(escóri3) que foi perdida dur3nte a fr3tur3 da
3mostra -E2-Tdh (pasta) ime:di3t3mente após
ci-,:I<> lon~o de: cur3 t':rmica T mh=61°C.

cr. :r. •• a'"

c) Imagem com detalhe d3 fratura nas p!3cas de: CH

presente n3 3mostra fr3turada E2-Tclh (past3)
Estudo :. imcdiatamente após cicl<> lon~.' de
.;u rJ t~'r :il i >.::1 T mil( = 61°C"

d) Imagem mostrando o a supe:rposiç30 das p!3.:as
de: CH n3 amostra fraturada C-T clh (pasta)

C0ntrvl~, im~di3t3ment< após ~i,.:10 1\.'[~:;0 ~..:
('urJ t~rmi.:J. T m&t=61 °el •

FIGURA 93 - Micrografias (IO.OOOx até 15.000x) - morfologia de alguns

produtos hidratados sob o efeito da cura térmica (pasta

fraturada)



,)
)

Amostras fraturadas em concreto

Estudo 2

Cura Térmica com ciclo longo
imediato

a) Imagem da amostra fraturada de concreto E2-Tclh,
imediatamente' após ciclo longo de cura térmica
(T •••• -61 ·C), destacando a superfície de um local
onde havia uma bolha de ar aprisiooado.

Estudo 2

Cura Térmica com ciclo longo
imediato

Estudo 2 .

Cura Térmica com cicIo longo
imediato

Ca '(Si-AI)
2,43

Relações em%
Ca 'Si AI Ta

CSH 2,76 0,05

d~ fissura observada dentro do

94a (E2-Tclh), Ver indicação pela set~

c) Imagem com ampliação da região indicada pela seta

branca na microfissura observada na Figura 94b (r:.
Tdh), mostr~ndo as fibr3S de C-S-H n~s bordas dos

alguns grãos de cimento em processo de hidr~laç30.

FIGURA 94 - Micrografias (IOOx até 35.000x) - morfologia do C-S-H

sob o efeito da cura térmica ciclo longo (pasta fraturada: E2- Tclh)

,- , ,



'a) Imagem dC<>1Bcandoregiõcs dals.1s e porO!l8S na matriz. pasta aldurCl.:ida fraturada (,·Tdh
l.', 111"'1.:, imooiatalllaltc apÓ1lo .:,d,. Imgu t~'t1l1i,'O (1'••••=61 "C)

c) Imagem com ~liaçJo da Figura 95a, lado esquerdo OO1tral, mostrando bastllCs de AFt dallro do
poro.

•••
..... .

,.) 1"

f"""'";)' :, ''';;~7# .•t., 'U,J ~\, t.,..•• ".-:' •.

- ~.. ~,i b;:; . '. ~.."'" .
• lt , • ", J', ' ." ,,;,

~ .~.~"" ' ~>, '•• #o •••.' t, j" .'

'-" I 1,~4."',.~ ••.•.•·1.; "1*.,..-,"~~~f'\ .,\, ,;".• " -", ~~;-," '(.;,; J'.' , /l ..•..•. ;.;.. 'i;'• 1 ~ '" ~'. ' .;61 ..,-tI':, •• r "~,,I >•••••. )~" ~ _ "'J 1: •• -'\
~ f ••• !"J •••• 't

' .•.•••• ' .• 1' .•. ~'.r.i 11'\,:. ,::\.. I~"~ ',' -..' fm~iI I:~,,,' •.••• ,\ '1., ,.l•••'t~ ~ ", ."~''': ...,'r••••..••. , ••••. , I' t - ••• ' •• , '. ,'\,'a. ' .•.•1':.'} Ri.', •

" ••.. J •• ~~~~ ~I.::__\, ~~..:\'(':).--"';~~;- '/.. ' .~"; <."Jj.,\\ ,.'P~," ~i~~~":>.:·:'f·i~";>';t,t"" . 'c;'''''' .:'~"

I
I"MIOfto~"'2 (I •. Ir.'''''111I00-21 •• lU~'H:J

I
j.wte ••• ~rJP2 CI •. ,,., ••..• .-.lMt·ze." kV

b) 1111:11;"11 ,~'m ampliaç~u da Figura ')~:I, ladu direito inf,-rilll'. nlO!otranooos f,'Íxcs lihH)l;O!;de C·S·I!. d) Imagem com .~liaç30 da Figura 95c (C'~ltn>lc), mostrando em detalhe os bastõcs aciculares de
AI\.

, .
fIGURA 95 - Micrografias (5.000x até 56.660x)- morfologia do C-S-I'{ (esquerda) e do AFt (direita) sob o efeito da cura térmica ciclo longo

(pasta fraturada: C-Tclh) .

----- ,__ •• _._ •••••• nu _



Grãos de escória

Obs.: Amostra fornecida pelo fabricante do
cimento

Grãos de escória polidos

a) Imagem de grllos de escória de alto forno, os quais após
moi dos 510 utilizados como adiçlo ao cimento CP V
ARI RS, que l! avaliado neste trabalho na composiçllo
do Estudo 2.

- ••• ''''''ll

Relações em%
Ca/Si AI/Ca

Escória 1,37 0,33

Relações em%
Ca/Si AI/Ca

Escórill 1.58 0,2 I
SiO:

Ca/(Si+AI)
0,95

Ca/(Si+AI)
1,19

Grãos de escória nas pastas

b) Imagem dos grlos de esCÓrill de alto forno, sendo que
agora eles aparecem cortados e polidos, portllnto com
semelhançll à for:na que surgem nas pastas endurecidas
p"olidas.

c) Im~gem com ampli~çào de um~ partícula de escoria de

alto forno presente n~ p~sta de cimento endurecida
polida (E:·Tclh - Estud" 2).

Relações
Ca/Si

Escóri~ 1.48

em%
AICa

0,23
C~ ·(Si·AI)

1,11

FI G U R A 96 - M ic ro g r a fi a s (1 OOx a t é 3. OOOx) - c a r a c t e r í s t ic as das p a r t í c u Ias

de escória de alto forno presente nas amostras



ir.

~,

f.!

!

b) Imagcm da amostraamostra E2-Tcl28 (concreto)

passando pela interface

Cura Térmica com ciclo longo
{amostra fraturada em CONCRETO)

Estudo 2 (28 dias

a)

c) Outra imagem da amostra E2·T..:I2S (.:on.:r.:t0)
mostrando a fissura na interface pasta-agregado
e um aglomerado de placas hexagonais na
sUDcrficie do altrcudo.

d). Outra imagem da amostra E2-:-;28 (.:on.:reto)

rc\'clando quc a ruptura rcalmcnte ocorreu no
agregado .

e) Detalhc de uma fissu ra (a bert u r a de 3 j.!m) na
amostra E::·T.:I:S (.:on.:r.:lc') com formações de
aglomerados de bastões fibrosos nas
proximidades

f) Dctalhc dc uma fissura (abertura de I j.!m) na
amostra E2·:-;:S (con.:rdo) mostrando uma
matriz mais densa.

FIGURA 97 - Micrografias (58x até 40.340x) - ruptura característica nas
a mos t r as fr a t u r a d as de co n c r e t o E2 T c 128 e E2 - 0J 2 8



Cura Normal
(amostra fraturada em CONCRETO)

Estudo 2 (28 dias

f) Detalhe da formaç30 de placas hexagonais dentro
do poro na amostra E2·:>:28 (concrdo)
(ampliação da Figura 98d) mostrando o arranjo
tipico de ligação face-aresta (AFm).

d) Imagem da amostra E2-:>:28 (concrdú) com
destaque para a ausência de cristais fibrosos
dentro do poro (a esquerda) c formaç30 de

lacas dentro de outro Doro (a direita),

b) Imagem da amostra E2-2'28 (concreto)
mostrando a formação de hidratos do tipo C-S

H dentro de um poro (diimetro-18~m) e
microfiuura Dassando Delo Doro.

Cura Térmica com ciclo longo
(amostra fraturada em CONCRETO)

Estudo 2 (28 dias)

e) Detalhe da formação de cristais aciculares (A.Ft)
na borda do poro na amostra E2-T.:12S
(.:ún.:reto) (amplia'ião da Figura 98c)

c) Imagem da amostra E2-Tcl2S (':c'll.:r.:h»
destacando a formaçlo de cristais com arranjo

ordenado dentro de um poro (diâmetro-40~m).

a) Imagem da amostra E2-Tc'128 (concreto)
mostrando uma aglomeração de feixes fibrosos

dentro de um poro (diimetro-3S~m).

FIGURA 98 - Micrografias (5.040x até 21.620x) - formações de hidratos nos
poros nas amostras fraturadas de concreto E2Tcl28 e E2 -N28



c) Imagem da amostra F2-T.:12~ (rasL1) desta':~ndo
li formaç30 de cristais aciCU!Hes de AFt dentro
de um poro.

fraturada

algumas

d) Imagem da amostra E2·:-';28 (pasta) com
desUque pHa a formaçJo de crisuis típicos de
AFm e a ausência de cristais aciculares de AFt
dentro de um Doro.

b) Imagem da amostra E2·N28 (pasta)
com baixa ampliaçlo mostrando
microfissuras e vários Doros.

~

fraturada

algumas
a)

f) Detalhe da formaç30 de placas hexagonais dc:ntro

do poro na amostra E2-:-';28 pasta (amplia.;ào da
Figura 99d) mostrando o arranjo típico de
ligaç30 face-aresta (AFm) com estrutura
semelhante 3s p':t~l~s de flores.

H hhct~· 50 ~. Z5.,
~lc~~ .••

, ••t. C ':cl JI ~ ".t.. r::z l:t

e) Presença de fc:ixes fibrosos cxat~mente n~ rc:gi:!o
de fr~tura da amostra E2-T.-12S (pasta)

FIGURA 99 - Micrografias (1.000:\ até 40.000:\) - formações de hidratos nos
poros e microfissuras nas amostras em pastas fraturadas

E2Tc128 e E2 -N28
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amostra E2-:-;28 (pasta) com

de grandes

b) A imagem de um poro da amostra E2-:-':28
(pasta) revela alguns cristais fibrosos e tr':s
placas empilhadas (provavelmente CH) e
mer2ulhadu numa estrutura densa de C-S-H.

~~ __ e

d)

f) A imag~m d~staca a formação em pequenas
quantidad~s d~ cristais aciculares (AFt) na borda
do poro na amostra E2-:-;28 (pasta),

Cura Térmica com ciclo longo
(amostra fraturada em PAST A)

Estudo 2 (28 diasL ~

t,,.,. ""tt

r.-. til ., •. -.

1~· .•·t.i"'i;:A.~ltln.M •• Y

e) A ampliação da Figura 100c da amostra r:.
T"I:~ (pa'tJ) revela que os feix~s fibrosos são

cristais aciculares de AFt confirmado por EDS

a) A imagem da amostra 'E2-Td28 (pasta)

apresenta mais uma vez a formação de cristais
aciculares (AFt) dentro de outro poro ou de
uma m.i cro fi 55 U r a.

FIGURA 100 - Micrografías (lO.OOOx até 35.000x) - formações de AFt e CH
nos poros nas amostras em pastas fraturadas E2Tcl28 e E2 -N28



Conforme discutiu-se anteriormente, existe uma relação entre a dimensão das

partículas de cimento Portland e o tempo de hidratação. Partículas com dimensão

entre O,43J..lma OA7J..lmsob condições normais de cura são hidratadas completamente

até I dia, enquanto partículas entre 3,5J..lma 5,4J..lmprecisam de pelo menos 28 dias.

Para partículas maíores do que 45J..lm toma-se dificil a hidratação completa

(T AYLOR, 1992).

Observando as Figuras 67a, 67b e 68a (Controle C-N1), percebe-se a

presença de partículas de vários tamanhos, inclusive com 50J..lm, as quais

dificilmente irão desaparecer do sistema. De fato, nas Figuras 67c e 68c (Controle-C

N28 500x e 300Ox, respectivamente), vê-se que a partícula anidra (ponto 6 na Figura

67c) tinha cerca de 40J..lmde tamanho nas idades iniciais. Com a hidratação até 28

dias, houve uma redução no tamanho para cerca de 35J..lm(Figura 68c). Este é um

exemplo típico de uma partícula que não hidratará completamente.

A espessura da borda hidratada (produtos Itinnerlt) nessa partícula (lado

superior direito na Figura 68c~ amostra C-N28) à idade de 28 dias sob cura normal

(Tmax=23°C) chega a ser 5~lm. Essa espessura é avaliada em cerca de lOJ..lm(Figura

70c que é uma ampliação da Figura 70b) para essa mesma amostra (Controle) à

mesma idade de 28 dias (C-Tcc28) quando submetida a ciclo témlico (T m:ix=61O()

com ciclo curto nas idades iniciais, o que significa um aumento da espessura dos

produtos Itinner" associado ao ciclo térmico implementado.

Estas espessuras medidas na Figura 68c e na Figura 70c estão coerentes com

os dados publicados (PATEL et aI., 1996). A estimativa à idade de 28 dias (avaliação

qualitativa), a partir de micrografias com imagens BSE (elétrons retroespalhados),

mostra que a espessura do C-S-H (produtos Itinner"), formado nas bordas dos grãos

de cimento anidro de matrizes de cimento Portland, aumenta quando há aumento na

temperatura de cura. Tal espessura passa de 5~lm para 15J..lme para 25J..lm,quando a

. temperatura passa de 20°C para 600C e para 80°C, respectivamente (PATEL et aI.,

1996). Essa observação é coerente com a microestrutura resultante da hidratação

acelerada, caracterizada por elevada concentração de compostos hidratados ao redor

do grão de cimento (região "inner").

De fato, a temperatura de cura tcm um efeito mais marcante na microestrutura

dos hidratados formados ao redor dos grãos dc cimento anidro. I\'a microestrutura



dos concretos curados acima de 60°C ocorrem bordas de C-S-H bem desenvolvidas

ao redor dos grãos de cimento anidro (pATEL et aI., 1996). Essas bordas de C-S-H

geralmente aparecem ~om duas tonalidades, uma interna mais escura e outra externa

mais clara. Essas duas tonalidades de cinza na borda pode ser vista, de modo muito

discreto, também na Figura 70c (C-Tcc28).

Em outras amostras (pastas com idade de 28 dias) também observa-se a

presença dessa borda com duas tonalidades, sendo ·uma camada ex1erna com

aproximadamente lllm de espessura, formada na etapa de precipitação-dissolução no

início da hidratação, e uma segunda camada com cerca de 811m de espessura, no

interior da envoltória, espaço anteriormente ocupado pelo grão anidro, formada por

mecanismo topoquímico (difusão de íons). Este fenômeno é mais fácil aparecer nas

amostras do Estudo 1 sob cura térmica (Figura 79d; Figuras 82b e 82d). O EDS

realizado nas duas bordas (interna e ex1erna - Figura 79d; E 1-Tcc28) revelou a menor

relação Ca/Si para a borda externa (cor cinza claro), conforme pode ser visto na

Tabela 15.

TABELA 15 - Relações entre elementos (%) obtidas pelo EDS

cor cinzaCa/SiAI/CaCa/(Si+AI)
C-Tcc28

Borda internaescuro3.150.022.93

Figura 70c

Borda externaclaro2.710.032.53
EI-Tcc28

Borda inlcnuescuro2AO0.032.25

Fi~tra 79d

Borda e:\1emaclaro2.2.J0.032.12

A explicação para bordas de C-S-Hbem desenvoh'idas ao redor dos grãos de

cimento anidro está relacionada à velocidade de deposição dos produtos hidratados

no sistema de pasta de cimento Portland. Dados experimentais (KJELLSEN et aI.,

1990~ PATEL et aI., 1995~ PATEL et aI., 1996~ SCRIVEi\Tf:R, 1992~ SCRIVENER

& \VIEKER, 1992) comprovam que, se o cimento é hidratado à temperatura

ambiente (20°C), há um tempo suficiente para os compostos hidratados se

espalharem e precipitarem de modo relativamente uniforme, pelos espaços existentes

entre os grãos de cimento (região "outer"). Porém, se a hidratação for acelerada (ex.:

cura térmica), os produtos formados, inicialmente mais rápidos, irão dificultar a

difusão posterior de íons e a microestrutura resultante é caracterizada por elevada

concentração de compostos hidratados ao redor do cimento e por conseqüente

formação de grandes poros na região "outcr".



Essa distribuição não uniforme dos produtos de hidratação afeta a resistência

mecânica, porque a relação gelJespaço nos interstícios é menor do que seria no caso

de uma hidratação lenta (distribuição uniforme). As áreas menos resistentes

localizadas acabam reduzindo a resistência da pasta e do concreto como um todo.

A concentração de produtos hidratados à idade de 28 dias ao redor dos grãos

maiores de cimento anidro devido à cura térmica com ciclo curto na amostra de

Controle é ligeiramente visível comparando as Figuras 71b e 71d. Pode também ser

observado que a região "outer" é mais porosa. Esse dado é suficiente para justificar o

fenômeno da perda de resistência à compressão (11%) à idade de 28 dias nessa

amostra (Controle) em função do ciclo térmico com curta duração.

As várias espessuras de borda (hidratada) ao redor dos grãos maiores de

cimento anidro, formada em cada amostra, considerando todos os regimes de cura

implementados pode ser vista na Tabela 16 que apresenta também um resumo de

alguns resultados de outros ensaios realizados. Essa tabela permite uma melhor

comparação entre as várias amostras relacionando os resultados microestruturais com

os resultados de desempenho mecânico.

A evolução da hidratação pelo aumento do tempo de cura, toma-se bastante

visivel na observação das imagens, quando a idade de controle passa de 1 dia para 28

dias. As amostras de Controle, vistas nas Figuras 71a e71b (sob cura normal) e nas

Figuras 71c e 71d (sob cura térmica com ciclo curto), exemplificam' muito bem o

desaparecimento do sistema das particulas menores de cimento (partículas brancas)

entre 1dia e 28dias.

Nas Figuras 72a e 72b (C- TcI), também se percebe a evolução da hidratação

pela redução de partículas brancas no sistema, indicando que o ciclo longo,

implementado para essa amostra, não criou adicional dificuldade para o progresso da

hidratação, além daquelas ocorridas com ciclo térmico curto. A espessura da borda

de C-S-H bem desenvolvida ao redor do grão de cimento anidro à idade de 28 dias

não parece ser maior do que IOllm (Figura 72d), ou seja, tem a mesma espessura

máxima observada com a menor duração do ciclo térmico (Figura 70c). Essa

observação está coerente com a perda de resistência à compressão em virtude da cura

térmica à idade de 28 dias na amostra de Controle que também é a mesma (cerca de

li %), independente da duração dos ciclos témlicos.

2-12



TABELA 16 - Resumo geral de alguns dados relevantes a partir de vários ensaios

DR.XTGPIMaMEVResistência

compressãoInlensidade da raia

OPHPortlanditaPorosidadeGmu deEspessura produtosfe

princiJXlI da Portlandita

Total,hidratação"inner",

'Idade
(altum do pico) ,

,

20 = IX,3"

'X.%%%umMPa

Cura Normal

C-Nl1 dia 4104,lI I3,21 JÚ 26.1

Trruix=23°C

C-N282R diasfi5')8,674,8625,3,
(iR :;:61.1'

LLl
Cura TémlicaC-Te<.:h(, hor;l!.3DJ,41J2,26 21) 13,4-l O cIclo curto

C-TeciI dia 5-t5-t, ()l)3•.~9 38 27,0o:: I- Tn.IJ<=GloC C-Tcc2R2f1 dias792X,524,8825,6'67 10'S4,6'z O
Cura Térmica(-T<.:tll15 hor.ls(,.\5 35,5lJ ciclo longo

C-Tcl2828 dias51)111,525,31,26,98410;

'54,2 .
T,n',.' (.1 o'C Cura Normal

EI-NII dia 4'JÚ5,052,56 38 33,8
Tm4x=2J"C

EI-N2828 dias4998,183,3520,6':5810'67.7- Cura Ténl1icaEI-T<.:chfi horas4234.7u1,ti3 33 16,S
8 ciclo cllrlo

LI-TeciI dia 4745,X.J2,58 42 35,5
:.:l T,n:.x=(JI"C El-Tcc2R28 dia ••-t ')(,8,')13,3721,3 '611065,6'l- V) Cura TérmicaE 1-'1L1h15 horas:11.' 50,5LLl

ciclo longo '
EI-Tcl2~:2H dias3259,734,8225,3735,

58,1
I'",,,- f, I "( Cura Normal

E2-NI1 (,lIa 2595,012,46 37 23.9
T,,,,,,,=23nC

El-N2828 dias2189,012,9322,9601071.9
t"l

Cura Térmica1:2-T<.:cl1(, horas 217:'i. IX2,2H 37 19,2
8 ciclo (;Uno

E2-TcclI dia 22X6.922,53 47 29,5
:.:; T"".,=7(/"C E2-Tcc2R28 dias IX)9,942,7923,5 'fi4R67,1l- V) Cura Térmica1:2-Tdh15 horas241 46,6LLl

eido longo
E2-1d2X28 dias2079,x52,3724,761 ...•

54,6,J

'1"11\",,"'(;)"('

"



Outras imagens também comprovam a maior concentração de produtos

"inner" na borda dos grãos anidros maiores ainda presentes à idade de 28 dias

(Figuras 82b e 82d; Figura 89d e Figuras 92a, 92b, 92c, 92d, 92e e 92f). De acordo

com a Tabela 16, pode-se ver que a espessura dos produtos "inner" na amostra E2

Tcl28 é a menor (3Jlm) entre todas as amostras ensaiadas. Também no caso das

amostras com adição (Estudo 1 e Estudo 2), há redução dessa espessura na medida

em que se aumenta a duração do ciclo térmico.

Esse resultado encontra respaldo na literatura (BENTS & STUTZMA~,

1994; KJELLSEN et aI., 1997; KJELLSEN, 1996; LI et aI., 1996) quando diz que em

idades avançadas, as 'misturas que contêm sílica ativa, contêm maiores percentagens

de poros do tipo carapaça vazia (ao redor dos grãos anidres). As imagens de MEV

revelam que muitos cristais de CH se formam dentro das carapaças vazias já

presentes no sistema, confirmando a preferência de formação dessa fase nos vazios,

(KJELLSEN et aI., 1997). Essa maior porosidade do tipo carapaça nas amostras com

SA é resultado tanto da dissolução do CH pela reação pozolânica com a sílica ativa,

quanto pela reduzida formação de no\'os produtos hidratados dentro da periferia do

grão de cimento original. Realmente, a formação de produtos "inner" paréce ser

menos favorecida em dosagens de cimento Portland com silica ativa (KJELLSEN et

aI., 1997) e isso está coerente com os resultados apresentados na Tabela ]6,

sobretudo {Jilando associado ao ciclo térmico longo que aumenta a extensão da

reação pozol<inica.

As identificações em destaque das fases Alita (cristal alongado) e Belita

(cristal arredondado). bem como da fase intersticial (região entre os dois anteriores),

podem ser vistas na Figura73d (ampliação da Figura 73c) que apresenta um grão

anidro presente na pasta endurecida à idade 28 dias.

1\a Figura 74a (Estudo I E l-N I), tem-se a identificação da fase aluminato

hidratado (ponto 3, ampliado na Figura 75b) que também é identiticada em outras

idades e em outras amostras.

Atra·,és do MEV, comprovou-se a presença de particulas na cor cinza escuro

(tonalidade mais escura do que a de CH), que pelo EDS apresentaram predominância

dos elementos de Si e O, indicando o composto SiO:: (Figura 68d, Figura 70a, Figura

75b e Figura 78a). Este fato deve ser reconhecido como a presença do quartzo

originado de pó de calcário, adicionado ao cimento na fábrica no tinal da moagem do



clínquer. Essa presença (quartzo no calcário) foi confirmada tanto pelo DRX quanto

por imagens de MEV (Figuras AS e A6, no Anexo E) e pode também originar-se da

escória de alto fomo {Figura 96b). Na verdade, essa partícula surge praticamente em

todas as amostras ensaiadas.

Na Figura 67c (Controle C-N28) também destacam-se o ponto 1 (grão anidro

com maiores concentrações de AI) e o ponto 3, partícula alongada melhor visualizada

na Figura 68c, que foi identificada como escória, provavelmente alguma pequena

contaminação no cimento CP V AR! Plus porque pela análise química não se espera

escória nesse cimento. No caso do ponto 1, é possível que seja realmente um grão

anidro, levando em conta a cor branca da partícula. A alta concentração de "AI" pode

ser justificada pela coincidência da região do EDS (pontual) com a fase intersticial

do grão anidro do cimento. Esta coincidência foi confirmada em outra amostra

(Estudo 2), através do mapeamento realizado posteriormente s,obre um grão anidro,

que permitiu distinguir com clareza as concentrações de "AI" e "Fe" na fase.
intersticial (Figuras 84a, 84b e 84c). A Figura 84a é uma ampliação do grão anidro

(ponto 3) identificado na Figura 83a. Na primeira identificação desse grão anidro,

quando o EDS coincidiu com a fase intersticial (confirmada posteriormente no

mapeamento nas Figuras 84b e 84c), o resultado demonstrou alta concentração de A1,

semelhante ao caso verificado na Figura 67c (ponto 1).

Em algumas imagens de amostras com idades recentes (horas até 1 dia), é

possível identificar o grão de HADLEY, observando que há um espaço entre uma

envoltória de hidratos e a superficie dos grãos anidros. Essa envoltória é rica em

"AI", "Si", íons Ca2- e sol, conforme foi comprovado pelo EDS na borda desses

grãos. A espessura dessa envoltória é da ordem de O,5~lm a 1,O~m (Figura 6Sb,

Figura 72c, Figura 81c, Figura 84a e Figuras 86a, 86b e 86c).

Destaca-se que com adição de SA (amostra Estudo 1 E 1-Tcc28) as relações

Ca/Si e Ca/(Si+AI) diminuem. Este fato condiz com a literatura, uma vez que o C-S

I-i, produzido na hidratação dos aglomerantes hidráulicos em presença de adições é

diferenciado pela relação CaO/SiO:, (segundo a origem), cujo valor diminui na

ordem: cimento Portland > escória de alto-forno > pozolana (MEHTA &

MONTEIRO, 1994).

As imagens das amostras submetidas a cura térmica com ciclo longo mostram

mais facilmente algumas carapaças vazias ao redor dos grãos anidros à idade de 28



dias (Figuras 92b, 92d e 92t). Isso é mais freqüente nas amostras com adições

(Estudo 1 e Est':1do 2). A presença dessas carapaças vazias (em preto) acabam

afetando a resistência mecânica dessas pastas, por facilitar a propagação das

microfissuras nessas regiões. Ao levar em conta que as maiores perda de resistência

mecânica foram obtidas exatamente nas amostras do Estudo 1 e Estudo 2, quando

submetidas a ciclos térmico longos (Figura 32), pode-se estabelecer a relação de

causa/efeito entre as carapaças vazias e perda de resistência, conforme o que foi

discutido anteriormente. 1\:0 caso de cura normal e de cura térmica com ciclo curto

praticamente não ocorrem essas carapaças (Figura 68d, Figura 70b, Figura 76a,

Figura 79d e Figura 86d).

A diferença nas imagens em função da duração dos ciclos térmicos é realçada

nas Figuras 90a e 90b, que apresentam as amostra de Controle, nas Figuras 90c e 90d

com as amllstras do Estudo I, e nas Figuras 90e e 90[, destacando as amostras do.
Estudo 2. Em todos os casos, reduzem-se bastante as partículas brancas (representa

um maior grau de hidratação), quando o ciclo térmico passa de 3 horas para 12

horas. Essas diferenças sào menos percebidas após a cura adicional (T=23°C e

UR=95%) até 28 dias (Figuras 91a, 9lb, 91c, 91d, 91e e 91t).

1\a Figura 93a, que apresenta uma das micrografias utilizando amostras

fraturadas com pastas de cimento. pode-se ver um exemplo das fases aluminatos

(AFt e AFmj Os pontos 2 e 3 devem ser AFm. que forma em placas hexagonais com

tendência à ligação entre elas tipo face-aresta. O ponto 1 deve ser AFt que tem a

forma dos cristais prismáticos aciculares. Esta fase (AFt) é bem visualizada com uma

maior ampliação na Figura 95d.

A interface entre uma provável partícula de escória (aparentemente perdida

durante a fratura da amostra) e a matriz da pasta de cimento é mostrada na Figura

93b (pasta fraturada).

Os dois produtos hidratados em maior quantidade no sistema de pasta

endurecida de cimento Portland (C-S-H e CH) podem ser reconhecidos nas Figuras

93c e 93d t; nas Figuras 9..k e 95b, a partir de amostras fraturadas em pastas e

concretos. O CH está bem caracterizado, nas Figuras 93c e 93d, com sua tendencia a

formar grandes cristais (prismas hexagonais) que varia de formas não definidas até

pilhas de placas geometricamente bem definidas. A fratura dessa amostra exibe o

ponto frágil, cuja a ruptura coincide com as placas de CH. Para o C-5-1-L de



morfologia que varia de fibras pouco cristalinas a um reticulado cristalino, pode-se

perceber duas formações distintas. No caso da amostra que contém escória e SA

(Estudo 2), submetida à cura térmica com ciclo longo, o C-S-H apresenta-se em

forma de cristais aciculares curtos (Figura 94c - amostra fraturada em concreto),

enquanto na amostra de Controle, também submetida ao mesmo ciclo térmico, o C

S-H apresenta-se em forma de feixes fibrosos compactos ou fibras pouco cristalinas

(Figura 95b - amostra fraturada em pasta). Tais diferenças ocorrem em razão da

presença das adições, o que está de acordo com a literatura.

Nas Figuras 97 e 98 são apresentadas imagens obtidas com amostras

fraturadas em concreto do Estudo 2, procurando identificar as modificações na

microestrutura, conforme b regime de cura implementado. São comparadas as

amostras submetidas a cura normal (E2-N28) e a cura térmica com ciclo longo (E2

Tcl28) à idade de 28 dias. Enquanto na amostra E2- Tcl28 (Figura 97a) a fratura

ocorre na interface pasta-agregado, na E2-N28 (Figura 97b) ela ocorre no próprio

agregado, evidenciando uma boa aderência entre a matriz e o agregado.

As Figuras 97c e 97d também confirmam as rupturas diferenciadas nessas

amostras. É interessante relacionar as observações em MEV com as resistências à

compressão aos 28dias obtidas nessas amostras (E2- Tcl28=54,6MPa e E2-'

N28=71,9MPa). Esse dado indica que o efeito da cura térmica com ciclo longo na

amostra do Estudo 2 (E2-Tcl28) composta de adições (escória e SA) foi determinante

para o enfraquecimento da zona de transição pasta-agregado, o que justifica o maior

valor para perda de resistência (24%) devido ao ciclo térmico. Deve-se questionar se

o enfraquecimento dessa zona de transição (pasta-agregado) está relacionado com a

formação da AFt secundária, ou com a da hidrogranada ou ainda com a maior

formação de CH nesta região, todos reconhecidos como conseqüência da elevação de

temperatura nas idades iniciais.

As placas hexagonais vistas na superficie do agregado na Figura 97c (E2

Tcl28) poderiam confirmar a última hipótese (maior formação de CH), porém a

realização de EOS sobre aquelas placas não indicou tratar-se de CH. A microfissura

vista na Figura 97e (E2-Tcl28) mostra um aglomerado de bastões fibrosos nas

proximidades que poderia sugerir a presença de AFt secundária, mas o EOS também

não confirmou. A ordenação cristalina vista na Figura 98c (E2- Tcl28) poderia indicar

a presença da hidrogranada dentro de um poro, mas, novamente, o EOS não
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confirmou. Evidentemente, todos o resultados de EDS têm alguma limitação desde

que, no moment~ da realização desse ensaio, seja possível haver interferências da

matriz que está por baixo do ponto, no qual o feixe de elétrons incide.

A comparação entre a Figura 98e (E2- Tc128) e a Figura 98f (E2-N28) mostra

que há uma formação típica de AFt dentro do poro apenas da amostra E2- Tcl28

(Figura 98e). No caso da amostra E2-N28, pelo contrário, outras imagens indicam

que há formações típicas de AFm (Figura 98f). A comparação entre essas imagens

pode indicar a formação da AFt secundária na amostra E2- Tcl28.

As imagens realizadas com essas mesmas amostras, em pastas fraturadas,

confirmam a mesma tendência de formação de AFt (E2-Tcl28 - Figuras 99c e 9ge) e

AFm (E2-N28 - Figuras 99d e 99f). Finalmente, nas Figuras lOOc e lOOe (E2-Tc128)

foi possível confirmar a presença de AFt secundária através de EDS, tendo em vista a

maior aglomeração dos feixes fibrosos prismáticos e aciculares, preenchendo

completamente O poro.

Das três hipóteses levantadas anteriormente para justificar o enfraquecimento

da zona de transição pasta-agregado na amostra E2- Tc128, com base em todos os

resultados, reunindo-se informações obtidas por DRX, TG e MEV, apenas rrão se

confirmou a da presença da hidrogranada. Essa fase é realmente muito dificil de ser

ident iticada

Dent:-e todas as amostras avaliadas, deve-se destacar a presença isolada da

SA na amo~t ra do Estudo I. Ao m~smo tempo que ela reduz a porosidade, através do

refinamento dos poros (contirmado por PI~l), consome CH (vide resultados de TGA

e DRX e estudo semi-quantitativo por i\lE\"). A conseqüência direta é que ela (S:\)

acabou compensando os efeitos do fenômeno da perda de resistência à compressão

resultantes da cura térmica com ciclo curto, o que foi comprovado pelos ensaios de

resistência mecânica em corpos-de-prova de concreto. Essa amostra (EI-Tcc28)

apresenta a menor perda de resistência à compressão (apenas 2,5%) entre todas

aquelas ensaiadas (Figura 32). O resultado caracteriza o importante efeito da SA que

minimizou os prejuízos a longo prazo trazidos pela cura térmica.

De uma forma geral, todos os resultados apresentam uma boa correlação.

Indicam pequenas mudanças na microestrutura das amostras, apenas quando

associados a ciclos térmicos de curta duração. Considerando-se estes ciclos térmicos

(cerca de 3 a -l horas) que foram impleml'ntados com uma temperatura menos

2·1:\



elevada (T máx=61 °C), os resultados permitem concluir que é interessante reduzir ao

máximo as interferências nos processos de cura, evitando-se grandes elevações na

temperatura por períodos prolongados, na implementação da cura acelerada. Uma

combinação entre o uso de cimento de alta resistência inicial e os ciclos térmicos de

curta duração pode ser uma boa alternativa para desmoldagens rápidas, na execução

de elementos pré-fabricados de pequena espessura, levando em conta o desempenho

mecânico, tanto nas idades imediatas (após os ciclos térmicos), quanto nas idades

mais avançadas.

Para os casos avaliados neste trabalho, o uso de aditivos e adições,

principalmente a SA, proporcionou beneficios no desempenho mecânico, reduzindo

bastante os prejuízos associàdos à cura térmica e na durabilidade, desde que houve

consumo de CH pela reação pozolânica. No caso de matrizes compostas com escória

de alto fomo, mesmo considerando o baixo teor (30% em substituição ao cimento),

confirmam-se .os dados da literatura que destaca a necessidade de maiores

temperaturas e maiores durações de ciclos térmicos para ativar a reação entre escória

eCH. Neste caso, a utilização de escória não parece ser compatível com situações de

desmodagens rápidas dos pré-moldados. Do ponto de vista do custolbeneficio para os

casos avaliados neste trabalho devem-se considerar as vantagens e desvantagens em- -
cada situação.
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8. Conclusões

A série de ensaios realiz.ados. durante a pesquisa experimental, permite

afirmar alguns pontos imponant~s para este trabalho, muito dos quais confirmam

alguns dados da literatura. A análisc l!,lobal considerando os materiais utilizados e o- ' .

cruzamento de informações. retiradas de cada ensaio, suscitam as seguintes

conclusões:

1. os cimentos utilizados têm baixo potencial para formar etringita primária (AFtp),

portanto, é de se esperar também uma redução, em termos quantitativos, na

eventual formação.da etringita secundária que, normalmente, é responsável pela

perda potencial de resistência mecânica resultante da cura térmica;

2. em nenhum caso das amostras avaliadas há evidência de formação AFt

secundária. levando em conta os resultados de DRX e TG;

3. a presença dc likr cakário. desdc á fábrica, na composição dos cimentos

avaliados, ajuda a pre:,",~nira tl)rmaçào da AFtS, o que está de acordo com dados

da literatura (KL'ZEl..I990) - a presença do carbonato de cálcio reativo nos

cimentos evita a li.mna,Jl) de: :\Fm. nas idades iniciais, e a conseqüente formação

da AFt $('cundária. Cl)llll) um primeiro passo da carbonatação do AFm nas idades

mais a\'a;]çadas~

4, apesar lb presença do Iiler c.llcário nos cimentos avaliados, os resultados de

MEV realizados em pastas e concretos confirmam a presença de AFt secundária

na amostra que é composta entre o cimento Ponland, a escória de alto fomo e a

sílica ativa. a qual obteve a maior perda de resistência à compressão final, por

causa da cura térnlica com ciclo longo'- ,
5, a maior formação de CH que pode afetar o desempenho mecànico é fa\'orecida

pelo aumento da temperatura (essa fase é conhecida por afetar negativamente as

resistências mecànicas, devido à fratura ao longo dos seus planos de c1ivagem

durante os ensaios à compressão). Para reconhecer a maior formação de CH

deve-se considerar os seguintes aspectos:



./ o valor para CH, com respeito às proporções relativas (CH versus

OPH), reduz-se com o progresso da hidratação, até um certo limite

nas idades mais avançadas;

./ a reação pozolânica consome o CH produzido na hidratação do

cimento Portland, gerando mais um tipo de C-S-H diferenciado;

./ a elevação da temperatura sempre ativa a reação pozolânica,

aumentando sua eX1ensão;

6. o C-S-H gerado na reação entre escória e CH, em matrizes de cimento Portland

compostas com apenas.30% de escória, é eficiente para o refinamento dos poros;

7. a hidratação do sistema composto entre cimento Portland, 30% de escória

(substituição à massa" de cimento) e 10% de silica ativa (adição à massa de

cimento) quando ativada pela elevação da temperatura (Tm.ix=61°C)e por longos

períodos (cerca de 12 horas) produz o enfraquecimento da interface pasta

agregado, reduzindo o desempenho mecânico do concreto nas idades mais

avançadas;

8. na situação em que essas matrizes (cimento Portland + escória + sílica ativa) sã9

submetidas a rigoroso ciclo térmico (cura térmica com cicIo longo), mesmo

utilizando-se temperatura menor do que 80°C, é possível que a formação da fase

hidrogranadd seja favorecida. Essa fase tem menor desempenho mecânico do que

o C-S-H. o que poderia justificar o aumento nos prejuízos (perda de resistência à

compressão) a longas idades, devido à cura acelerada;

9. o enfraquecimento da interface pasta-agregado pode ser relacionada a formações

de produtos hidratados com baixo desempenho mecânico nessa região, como por

exemplo o CH e a AFtS. A maior formação de CH, a formação da AFtS (ambas

favorecidas pela cura térmica com ciclos longos) e a preferência desses hidratos

ocorrerem, nessa interface, contribuem com a perda de resistência à compressão

por causa da cura térmica;

10. a eficiência da adição de silica ativa é melhorada"com o aumento da temperatura

na cura inicial e portanto, ela pode compensar as perdas de resistência mecânica

provenientes da cura térmica, desde que aplicando ciclos curtos;

11. as alterações microestruturais, tais como porosidade e formação dos produtos

hidratados, sào imperceptíveis, quando associadas a ciclos térmicos curtos;
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12. o ciclo de cura térmica com Tm.ix=60°Cpode simular as condições de cura que

um dado ele~ento de concreto, em uma obra qualquer, possa estar exposto em

um dia muito quente sob a ação direta do sol. Isto significa que os resultados

discutidos são pertinentes a outras situações e não necessariamente ao estudo de

cura térmica avaliado. Alerta-se para o risco da formação de produtos hidratados

com menor desempenho mecânico nos concretos estruturais em obras

corriqueiras, independente do uso da cura térmica;

13. a avaliação, utilizando os ciclos térmicos com longa duração, pode também

simular as situações em que se faça a cura acelerada com elementos de concretos

com massas maiore's, os quais requerem isotermas mais longas, conseqüentes da

maior inércia térmica;

14. a combinação entre cimento de alta resistência inicial, adições (principalmente

SA) e ciclos térmicos curtos é interessante para adequar desmoldagens rápidas (4,
vezes/dia) de pré-moldados leves (espessura máxima de 40mm) com resistências

mecânicas minimas (> lO~IPa) e com poucas perdas a longo prazo.



Prosseguimento da Pesquisa

Várias pesquisas. têm demonstrado que a garantia da durabilidade dos

concretos de cimento Portland não é tarefa dificil, sendo suficientes apenas maiores

cuidados em três etapas do processo de produção: no estudo de dosagem, no

planejamento da concretagem e na cura do concreto. Essas etapas, quando bem

realizadas, permitem reduzir a permeabilidade inerente ao concreto endurecido que é

o ponto-chave da questão.

Alguns autores sugerem que a porosidade crítica de 18% e a resistência à

compressão de lSMPa são dois fatores determinantes para estabelecer o tempo

mínimo de cura do concreto .. Considera-se que a partir desses valores há condições

de tornar a microestrutura superficial do concreto bastante densa, deixando-o menos

vulnerável às variações de temperatura e umidade do meio ambiente.

A cura acelerada, utilizando processos que minímízam as interferências na

alteração dos produtos hidratados, coloca-se como uma alternativa válida para atingir

rapidamente os dois fatores citados (porosidade crítica de 18% e resistência à

compressão de ] Srv1Pa). A cura térmica (VPA) avaliada nesta pesquisa demonstrou a

viabilidade de atingir resistências à compressão maiores do que] SMPa com ciclos

térmicos rápidos (cerca de 3 horas), praticamente sem prejuízos nas idades

avançadas.

Para ampliar os conhecimentos na produção de concretos submetidos às

variações da temperatura e da umidade relativa nas idades iniciais, sem a pretensão

de esgotar o assunto, sugerem-se as seguintes pesquisas:

]. influência da variação da temperatura de cura inicial na interface pasta-agregado

do concreto, para várias classes de resistência à compressão final (f~i.:=20MPaaté

SOMPa), com objetivo de identificar as contribuições parciais e individuais,

considerando algumas composições que utilizem cimento Portland, aditivos,

adições e agregados com tamanhos e formas diferentes;

2. verificação da influência de aditivos superplastificantes no desenvolvimento dos

produtos hidratados da pasta de cimento Portland em várias idades, considerando

como variáveis o aumento da temperatura de cura nas idades iniciais e a pequena

alteração na composição química do cimento;

3. estudo relacionando resultados de resistência mecânica e de porosimetria por

intrusão de mercúrio, medidos em pastas e concretos submetidos às condições de
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campo e laboratório, levando em conta os efeitos da cura inicial acelerada e do

grau de hidratação;

4. verificação do efeito da cura acelerada ao longo da espessura do elemento

estrutural;

5. comparação entre o processo de cura térmica (vapor) sob pressão atmosférica e

outros procedimentos adotados nos processos de cura acelerada;

6. avaliação do processo de cura térmica (vapor) sob pressão atmosférica, utilizando

outros tipos de cimento Portland;

7. estudo do comportamento dos elementos pré-moldados submetidos à cura

acelerada, frente à ação de c1oretÓs, sulfatos e dióxido de carbono e outras

agressividades, como águas residuais industriais;

8. verificação da porosidade do gel de C-S-H e da própria estrutura desse C-S-H

(polimerização dos silicatos), a partir de pastas hidratadas sob cura normal e cura

térmica, produzidas com cimentos Portland com finuras diferentes.

Como outras possibilidades de pesquisa, podem ser propostos:

1. estudo para construção de câmaras de cura térmica (vapor) sob pressão

atmosférica, de pequeno porte destinadas às pequenas indústrias de pré-fabricados.

e câmaras portáteis destinadas aos pequenos reparos em obras degradadas;

2. desenvolvimento de processo contínuo e automatizado de cura térmica (vapor)

sob pressão atmosférica na produção de elementos pré-moldados leves;

3. desenvolvimento de equipamento para uma adequada mistura entre todos os

materiais na confecção de concretos de cimento Portland;

4. caracterização do resíduo de aditivos presentes em pastas endurecidas compostas

com cimento Portland e esses aditivos;

5. estabelecimentos de critérios práticos de análise para garantir que as hipóteses de

. um dado projeto, na construção civil, sejam aIcançadas durante a sua execução;

6 .. avaliação do comportamento do concreto em função da contaminação do clinquer,

pela utilização de rejeitos na alimentação de fomos durante a produção de cimento

Portland.
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9. Anexos

9.1. Anexo "A" - Caracterização dos aglomerantes

As caraterísticas fisica e química dos cimentos e adições (escória de alto

forno, calcário e sílica ativa) avaliados neste trabalho são apresentadas nas tabelas

seguintes.

TABELA AI - Propriedades químicas do clínquer e adições

Fonte: HOLDERCl~", período 1997~
Fonte: MICROSÍLIC A, período 1997

Sílica ativa"
%

3.14
94,3
0.09
0.10
0.30
0,43

Calcário*
%

42,43
1.33
0,40
0,26

54.46
0.34
0,25
0,05
0,10

1,5 a 2,5
0,90 a 0,98

0,83
0,27

BET = 18000

m2/kg
Limites ideais (COUTI~HO, 1988)

2a3

Escória*
%

0.92
34.31
11,48
0,91

43.39'
6,84
0.90
0,35
0,16

Blaine = 470m2fko~

1,63
0,99

., .....-,-'-'

Clínquer*
%'

0,37
21,09
5,62
3,44

67,24
0,66
0,58
0,76
0,03

Óxidos
PF

Si02
AhOJ
Fe20J
CaO.
MgO
SOl
K;:O
Na20

**

MS
MA
KS

obs:
*
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TABELA A2- Propriedades químicas dos cimentos avaliados
Fonte: HOLDERCIM, periodo 1997

Tipos de .cimentos
Óxidos

PF

Si02
·AhOJ
Fe203
CaO

MgO
S03
K20
Na20
Na20 .:qui\'.

CaO livre
C02
RI

CPV ARIRS

2,41
23,86
6,43
2,99

56,56
2,41
2,89
0,73
0,05
0,53
0,92
2,15
0,64

CP V ARI Plus

2,37
19,26
5,18
3,17

64,59
0,64
2,62
0,66
0,02
0,45
0,99
2,21
0,45

TABELA A3 - Composição potencial (BOGUE) e propriedades fisicas dos cimentos
avaliados (1997)

CP V ARI Plus
%

38,26 58,95
7,66

10,15
4,92

7,36
6,32

9,46

487

460
210

135
314

200
310

195
460

270

0,1
0,15

2.45
2,55

19,8

28,8
34,6

43,1
42,4

47,9
52,6

57,3

CP V ARJ RS
%

COl\JPOSIÇÃO POTENCIAL
faixas aproximadas

(METHA&
MONTEIRO, 1994)

35% a 65% C3S
10% a 40~·~ C:S
0% a 15% C3A
5% a 15% C.~AF

PROPRIEDADES FÍSICAS

Blaine (m2Ikg)
Inicio de pega (min)
Final de pega (min)

Início de pega com SP (min)
Final de pega com SP (min)

# 200 (%)

# 325 (%) _
Resistência compressão (i\1Pa)

1 dia

3 dias
7 dias

28 dias
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TABELA A4 - Composição dos cimentos avaliados
Fonte: HOLDERCIM:, período 1997

PROPORÇÕES
Clinquer
Escória

Sulfatos de Cálcio = SO) x 1,7
Fíler Calcário = 2,27 x CO2/O,96

(pureza = 96%)

CP V ARIRS
%

60,4
29,61
4,91
5,08

CP V AR! Plus
%

90,33

4,45
5,22

9.2. Anexo "B" - Caracterização dos agregados

Os ensaios com agregado miúdo (areia de origem qu.artzosa) conduziram aos

seguintes resultados:

ensaio de qualidade

massa unitária

massa específica

teor de materiais pulverulentos

teor de argila em torrões

boa

] ,43kg/l

2,62g1cm3

0,64%

0,5%

A comp0siçào granulométrica está apresentada na Figura A I, com o módulo

de finura igual a 2,59 e a dimensão máxima igual a 2,4mm. A areia está classificada

na zona 2.

GranuJometria do agregado miúdo (areia)

100 ~~- r - - - - - -: - -,- -;- - - - - - j - , - -I - -,- -,- - ~ - j - 1

~ ~ = - ~ : ~ = ~ ='= = '= = = = ~ = != ~ = ~ = = = = = = = = ~ = ~

~ 70 - -, - -, - -: - - - - .- - ,.. - .,. - ,.. - -, - -. - - - - - - - -

§ 6) -------------~---.:------------

; ~ ~ " - = ~ = = = ~ = ~ = = = : ~ = ~ = = = = = = =:= = = = : = ~C'I " I I I! r I ; I I
'li '
'E
1II
CJ

O
Q.

o 0.6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6.6 7.2 7.8 8,4 9 9,6

abertura das peneiras (mm)

FIGURA A I - Curva granulométrica da areia



o agregado. graúdo (pedrisco de origem basaho) tem massa unitária no estado

compactado igual a 1,52kgll e no estado solto igual a 1,42kgll. A massa específica é

igual a 2,96g1cm3. A composição granulométrica, deste agregado mostrada na Figura

A1, resultou em módulo de finura igual a 5,81 e diâmetro máximo Dm;Í" = 9,5mm

(pedrisco).

Granulometria do agregado graúdo (pedrisco)

100 -I--r-r-T-"'--'--I--I

- 90 f - !. - ..! - -' - _,- - '- - _1- - '- - !.. - 1. - .J - _,_ - 1- - 1e!. . I I I I ~ I I I I I I I I I
~ ao - l. - ...l __ , - _1__ l....l _, __ L- _ L _ ...l _ ..J __ 1__ ,__ I

'O I 1 I 1 1 1 1 'I I' 1 I , 1 I

-370t--r-,-õ--I--r-r--r--. -r-r--r-,--,--.--'
§ 6J - r - ~- -:- -:- -:- - r - ~- -:- - -:- - ;.- -r - ~ - -:- -:- - :u .
<li 50 - J. - ..1 _ -' - -, __ L. _ J. _ .1 _ ...J __ L. _ l.. _ ...l _ .J __ 1__ L- _ I

E ti' 1 1 , 1 , 1 , , 1 1 , , I I
~ 40 -,. - .., - -j - -,- - r- - ,. - ., - -, - -1- r- - - T - ., - -1- - a- - ,•• 1 1 I I , , 1 I I' 'I I 1 I
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o I "I I I I 1 I I' 1 I 1o. 10 - - •. - - - -l - -1- - r- - to - ., - -l - -1- -,- -1- - I
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O 0,6 1,2 1,8 2.4 3 3,6 4,2 4,8 5.4 6 6,6 7,2 7,8 8.4 9 9,6

abertura das peneiras (mm)

FIGURA A2 - Curva granulométrica do pedrisco

1':0 estudo para determinar a composição ideal entre os agregados, para efeito

das dosagens em concreto, o menor índice de vazios resultou em proporções de 50%

(areia) X 5U% (pedrisco). Significa que a dosagem 1:3,5 (l:m) em concreto

corresponde ai: 1,75: 1,75 (I:a:p).

9.3. Anexo "C" - Caracterização do aditivo SP

o aditi\'o utilizado é comercializado como superplastificante (SP) de pega

normal (apesar de apresentar efeito retardador nessa pesquisa), de altíssimo efeito

redutor da água de amassamento. É recomendado para concretos de alta resistência

inicial e é classificado conforme as especificações da ASTM-C494 como tipo F. Os

dados técnicos fornecidos pelo fabricante são: cor = líquido castanho; densidade =

1.2epH=9%a 1]%.



Para efeito de caracterização desse aditivo, foram realizados .os seguinte

ensaios em amostras para dois lotes referentes a períodos distintos (1994 e 1997):

1. Espectroscopia no Infravermelho (FT -IR);

2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com microanálise;

3. Teor de sólidos por secagem em estufa.

o resultado de FT-IR indicou tratar-se de uma resina de melamina

formaldeido, pela avaliação das principais bandas de absorção no infravermelho,

onde se percebeu a similaridade entre os espectros da amostra avaliada e de um

padrão de melamina formaldeído.

Através da técnica de :MEV com microanálise, pôde-se fazer a determinação

qualitativa e sem i-quantitativa dos principais elementos presentes na amostra de SP

(vide Tabela AS).'

TABELA AS - Resultado qualitativo e semi-quantitativo por MEV com microanálise

na amostra de SP (1997)

7

,... ~.
~ l~'

<>
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Elementos
C
O
Na
S
K

%
·U
38.2
35A
19.5
2.7

A determinação do teor de sólidos foi realizada, utilizando-se o método da

estufa, em que aproximadamente 1g de amostra (referentes aos periodos de 1994 e

1997) foi colocado em estufa a 105°C, por tempos seqüenciais, até atingir massa

constante. Assim, ficou comprovado que o teor de sólidos encontrado foi de 39~'ó,

considerado um teor alto, comparado com outros tipos de superplastificantes

encontrados no mercado.

9.4. Anexo "O" - Caracterização da sílica ativa

Como apresenta-se na Tabela AI, a composição quimica da silica ati\'a (SA)

indica um alto teor de Si02 (94,3%). Vale salientar que o segundo maior constituinte



é o álcali (K20) que é o responsável pela tendência a formar flocos com as pequenas

partículas esféri~as da sílica. Isto tem forte conseqüência na redução da área da

superficie específica da amostra, comprovada pelo resultados de BET (18m2jg).

A característica esférica da partícula de sílica é confirmada na Figura A3

numa imagem por MEV obtida em amostra de pasta ensaiada neste trabalho.

EHT -:.Ia l:lO t.v P>:Th

1JI)- 1.2 mn I
Piloto I~o. :2"U;;;'

FIGURA A3 - Micrografia obtida com elétrons retroespalhados na amostra EI-Tcch

No que se refere à avaliação da pozolanicidade da sílica ativa utilizada, pode

se explorar o efeito térmico na ativação da reação pozolànica. Neste aspecto, como o

presente trabalho aborda com bastante ênfase os efeitos da cura térmica na

microestrutura, pode-se aproveitar os resultados de ensaios comparando tipos de cura

normal (Tmáx =23°C) e térmica (Tmáx = 61°C), os quais avaliam o ganho de

resistência mecànica e o consumo de CaOH2 (CH) (vide resultados dos ensaios de

TGA, DRX e 1\fEV). Na Figura A4, apresentam-se os resultados obtidos em ensaios

realizados com pasta de cimento sob cura normal, em que o teor de sílica ativa

adotado nesta pesquisa foi avaliado.



CP V ARI Plus • a1c=O,47 (l,2%SP) .
110

~100
Cl)a.
600o
'<0'"
~80a
E
8 70
<O

'õ
.fii 00

~&lM40~.-.
o 7 14 21

Til
I I I I \

~·III·-,I, i I !. -- - . - --8

, I I " " !- - -I " i I- - -I '0- - ~" ",-"i _'., i "i-, :
•. _:.- ',' • - <> •• 0% SA -lU .I -{J-.5%SA i

, -A---- 10%SA _:

I I • 15% SA I1_ 10 2O%SA-1

I I I I I I i
28 35 42 49 56 63 70 n 84 91

idade (dias)

..
FIGURA A4 - Evolução da resistência a compressão simples para corpos-de-prova

em pasta, submetidos a cura em câmara úmida (Tmáx=23°C).

A Figura A4 apresenta 5 curvas correspondentes aos teores de sílica ativa

(SA) estudados. Em primeiro lugar. percebe-se que na idade de 3 dias todos os

resultados estão muito próximos da mistura de controle (0% SA). Mesmo analisando

a idade de 28 dias, pode-se notar que os baixos teores de SA (abaixo de 10%) não

indicam incremento na resistência mecânica. O comportamento é bastante diferenté

em teores de 15% e 20% de SA. Nestes casos, há um significativo ganho nas

resistências, em função de uma alta taxa de crescimento entre 3 e 7 dias. Ao avaliar a

idade de 91 dias, nota-se que a resistência à compressão continua a aumentàr, apenas

nas misturas com baixos teores de SA, sendo mais notável quando há adição de 1O~Ó

(SA), mostrando crescimento após essa data (estima-se que à idade de cerca de 130

dias obtenha-se resistência a compressão máxima igual aos teores mais elevados de

SA). As curvas correspondentes aos teores de 15% e 20% de SA não se alteram,

indicando uma estabilização no valor da propriedade desde os 28 dias. Considerando

a resistência à compressão final alcançada com o cimento CP V ARI Plus (a reação

pozolànica é CH + SA = C-S-H), os resultados fazem crer que um teor mínimo de

10% de SA (teor adotado no estudo experimental), e não muito acima desse \'alor, é

capaz de contribuir, de modo eficiente, para a produção do C-S-H que vai

preenchendo os poros (refinamento dos poros) e para o consumo do volume de CH,

produzido por este cimento. Admite-se que quanto maior a transformação de CH em

",



C-S-H (reação pozolânica) tanto maior será o ganho na resistência mecânica, tendo

em vista maior contribuição do C-S-H nesta propriedade da pasta.

9.5. Anexo "E" - Caracterização do calcário ("fíler'J

Conforme visto na Tabela AI, o segundo maior constituinte do calcário é

Si02 (1,33%). A realização de DRX na amostra do pó desse calcário (obtido da

fábrica) confirmou a presença de quartzo (Figura AS). As observações em !vfEV com

microanálise realizadas na amostra em pedra calcária da mesma origem (Figuras A6)

confirmam a presença de partículas de Si02• inclusive com o mesmo tom da cor

cinza (mais escuro) dasparticulas encontradas nas amostr~s de pastas hidratadas.
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FIGURA A5 - Resultado do DRX na amostra de caIcário utilizado para preparar o
'"tiIer" adicionado nos cimentos pesquisados
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FIGURA A6 - Micrografia da amostra pedra calcária com presença de Si02 (80% Si

e 20% O - por EDS sobre a região cinza escuro) e Pirita (pontos brancos)
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9.6. Anexo "F" - Resistência à compressão em todas as
amostras

=,,~~,
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Segue nas Tabelas A6 e A7 os resultados de resistência à compressão relativo

a todas as amostras avaliadas nesta pesquisa.
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9.6. Anexo "FOI - Resistência à compressão em todas as
amostras
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Segue na;; Tabelas A6 e A7 os resultados de resistência à compressãorelativo

a todas as amostras avaliadas nesta pesquisa. -.'.
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TABELA A6 - Resultados de resistência a compressão para as amostras "D", "F" e "G",
submetidas à cura normal e cura térmica com ciclo curto

Resistência ia compressão do concretoComposição da pasta

AmostraIdades

endurecida presente no

6 horas15 horas1 dia7 dias28 dias91 dias
I

concreto
MPaMPa'MPaMPaMPaMPa

Clínqllcr + gipsita + filcr calc:'trio +

.

Cura Normal 30,150,159,469,8

sllpcrplastilicantc (I 'Xl)

Tmáx=23°CD-N D-NlD-N7D-N2RD-N91

Ci mento de alia resislcncia inicial CP V ARI PllIs

Cura Térmica
11,330,145,255,360,7

ciclo curto Tm.l'C'-('\"C

D-TccD-Tceh D-TeclD-Tcc7D-Tcc28D-Tce91

Clinqllcr + gipsila + lilcr cakilrio +

Cura Normal 22,048,663,269,3

escori<t (lO'X.)

Tmáx=23°CF-N F-NlF-N7F-N28F-N91

Cimenlo de :lha resistência inicial e rcsislcnte a sulfalos

Cura Térmica
14,024,043,556,763,7

CP V ARI RS

ciclo C1II10 Tmãx=6\ ncF-Tccf-Tech f-TcclF-Tec7F-Tcc28F-Tec91

Clinqucr + gipsila + lilcr calc:'trio +

Cura Normal 21,848,\64,168,9

escoria (30%) + slIpcrplaslilicanlc (1'%)

TmiÍx=23°C
G-N G-NlG-N7G-N2RG-N91

Cimcnlo dc :llla resislência inicial c resislenle a sulfalos

Cura Térmica
12,423,242,354,562,2

CPV ARI RS

ciclo curto TIII3'C:7(J°(G-TccG-Tcch G-TcclG-Tcc7G-Tcc2XG-Tcc91

IJ

- ..•



TABELA A7 - Resultados de re~istência à compressão para as amostras "e", "EI" c "E2",
submetidas à cura normal c cura térmica com ciclo curto ecic10 longo"

Resistência à compressão do concreto
Composiçflo da pasta

AmostraIdades

endurecida presente 110

6 horas15 horas1 dia7 dias28 dias91 dias

concreto

·MPaMPaMPaMPaMPaMPa
CONTROLE

Cura Normal 26,152,261,173,8
Clínquer + gipsiw + filer calc;'trio

T -?"'OCC-N C-NlC-N7C-N28C-N91
Cimcnto de alta resistência inicial

m:í,,--:·l

CP V ARI Plus

Cura Térmica
13,427,044,754,6·65,8

ciclo curto Tm.íx"-61 °C

C-TccC-Tcch C-TcclC-Tce7C-Tcc28C-Tcc91

Ctlra Térmica
35,542,754,266,5

ciclo longo T má'C""ÓInc

C-TcIC-TclhC-Tel7C-Tel28C-Tel91
ESTUDO J

Cura Nonnal 33,857,567,776,7
ClíllCJucr+ gipsila + liIer calc:'lrio+

Tmâ-;=2JoCEI-N EI-NIEI-N7EI-N28EI-N91
511pcrplastilicílllte(I%) + sUica3th'a Cura Térmica16,835,553,965,674,4( 10%,) Cimento dc alia resistência inicial

ciclo curto 1'III.I\""ÔI°CEI-TccEI-Tcch EI-TcclEI·Tec7EI-Tce28EI-Tcc91
CP V ARI PllIs

Cura Térmica 50,554,858,166,2

ciclo longo 1'lJ1á~"'"ÓInc

EI -TeIEI-TclhEI-Tc17EI-Tc128EI-Tc191
ESTUDO 2

Cura Normal 23,956~571,975,7
Clíl1CJuer+ gipsita + (jler Cíllc:írio+

Tm:í,,=23°CE2-N E2-NIE2-N7E2-N28E2-N91
5upcrplastilicante (I %) + si/ica :ui"a Cura Térmica19,229,552,767,1 .69,5(10%) + escoria (JO%) Cimento de alta resistência inicial e

ciclo curto Tm:h'=70°CE2-TccE2-Tcclf E2-TcclE2-Tec7E2-Tce28E2-Tcc91
resistente a sulfatos

Cura Térmica 46',649,854,660,3
CP V ARI RS

ciclo longo TIII3~-=-Ó1°CE2-TcIE2-TclhE2-Tcl7E2-Tcl28E2-Tc191
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é o álcali (K20) que é o responsável pela tendência a formar flocos com as pequenas

partículas esféricas da sílica .. Isto tem forte conseqüência na redução da área da

superfície específica da amostra, comprovada pelo resultados de BET (18m2/g).

A característica esférica da partícula de sílica é confirmada na Figura A3

numa imagem por MEV obtida em amostra de pasta ensaiada neste trabalho.

EHT-:.m IlO tv
Wll_ 12 mil I

PIlOto t~o. :Z"Uj;.

FIGURA A3 - Micrografia obtida com elétrons retroespalhados na amostra EI-Tcch

No que se refere à avaliação da pozolanicidade da sílica ativa utilizada, pode

se explorar o efeito térmico na ativação da reação pozolànica. Neste aspecto, como o

presente trabalho aborda com bastante ênfase os efeitos da cura térmica na

microestrutura, pode-se aproveitar os resultados de ensaios comparando tipos de cura

normal (Tmáx =23°C) e térmica (Tmáx = 61°C), os quais avaliam o ganho de

resistencia mecânica e o consumo de CaOH2 (CH) (vide resultados dos ensaios de

TGA, DRX e ~fEV). Na Figura A4, apresentam-se os resultados obtidos em ensaios

realizados com pasta de cimento sob cura normal, em que o teor de sílica ativa

adotado nesta pesquisa foi avaliado.
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FIGURA A4 - Evolução da resistência a compressão simples para corpos-de-prova

em pasta, submetidos a cura em câmara úmida (Tmáx=23°C).

A Figura A4 apresenta 5 curvas correspondentes aos teores de sílica ativa

(SA) estudados. Em primeiro lugar. percebe-se que na idade de 3 dias todos os

resultados estão muito próximos da mistura de controle (0% SA). Mesmo analisando

a idade de 28 dias, pode-se notar que os baixos teores de SA (abaixo de 10%) não

indicam incremento na resistência mecânica. O comportamento é bastante diferenté

em teores de 15% e 20% de SA. Nestes casos, há um significativo ganho nas

resistências, em função de uma alta taxa de crescimento entre 3 e 7 dias. Ao avaliar a

idade de 91 dias, nota-se que a resistência à compressão continua a aumentàr, apenas

nas misturas com baixos teores de SA, sendo mais notável quando há adição de 1O~Ó

(SA), mostrando crescimento após essa data (estima-se que à idade de cerca de 130

dias obtenha-se resistência a compressão máxima igual aos teores mais elevados de

SA). As curvas correspondentes aos teores de 15% e 20% de SA não se alteram,

indicando uma estabilização no valor da propriedade desde os 28 dias. Considerando

a resistência à compressão final alcançada com o cimento CP V ARI Plus (a reação

pozolànica é CH + SA = C-S-H), os resultados fazem crer que um teor mínimo de

10% de SA (teor adotado no estudo experimental), e não muito acima desse \'alor, é

capaz de contribuir, de modo eficiente, para a produção do C-S-H que vai

preenchendo os poros (refinamento dos poros) e para o consumo do volume de CH,

produzido por este cimento. Admite-se que quanto maior a transformação de CH em

",



C-S-H (reação pozolânica) tanto maior será o ganho na resistência mecânica, tendo

em vista maior contribuição do C-S-H nesta propriedade da pasta.

9.5. Anexo "E" - Caracterização do calcário ("fíler'J

Conforme visto na Tabela AI, o segundo maior constituinte do calcário é

Si02 (1,33%). A realização de DRX na amostra do pó desse calcário (obtido da

fábrica) confirmou a presença de quartzo (Figura AS). As observações em !vfEV com

microanálise realizadas na amostra em pedra calcária da mesma origem (Figuras A6)

confirmam a presença de partículas de Si02• inclusive com o mesmo tom da cor

cinza (mais escuro) dasparticulas encontradas nas amostr~s de pastas hidratadas.
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FIGURA A5 - Resultado do DRX na amostra de caIcário utilizado para preparar o
'"tiIer" adicionado nos cimentos pesquisados



TABELA A6 - Resultados de resistência a compressão para as amostras "D", "F" e "G",
submetidas à cura normal e cura térmica com ciclo curto

Resistência ia compressão do concretoComposição da pasta

AmostraIdades

endurecida presente no

6 horas15 horas1 dia7 dias28 dias91 dias
I

concreto
MPaMPa'MPaMPaMPaMPa

Clínqllcr + gipsita + filcr calc:'trio +

.

Cura Normal 30,150,159,469,8

sllpcrplastilicantc (I 'Xl)

Tmáx=23°CD-N D-NlD-N7D-N2RD-N91

Ci mento de alia resislcncia inicial CP V ARI PllIs

Cura Térmica
11,330,145,255,360,7

ciclo curto Tm.l'C'-('\"C

D-TccD-Tceh D-TeclD-Tcc7D-Tcc28D-Tce91

Clinqllcr + gipsila + lilcr cakilrio +

Cura Normal 22,048,663,269,3

escori<t (lO'X.)

Tmáx=23°CF-N F-NlF-N7F-N28F-N91

Cimenlo de :lha resistência inicial e rcsislcnte a sulfalos

Cura Térmica
14,024,043,556,763,7

CP V ARI RS

ciclo C1II10 Tmãx=6\ ncF-Tccf-Tech f-TcclF-Tec7F-Tcc28F-Tec91

Clinqucr + gipsila + lilcr calc:'trio +

Cura Normal 21,848,\64,168,9

escoria (30%) + slIpcrplaslilicanlc (1'%)

TmiÍx=23°C
G-N G-NlG-N7G-N2RG-N91

Cimcnlo dc :llla resislência inicial c resislenle a sulfalos

Cura Térmica
12,423,242,354,562,2

CPV ARI RS

ciclo curto TIII3'C:7(J°(G-TccG-Tcch G-TcclG-Tcc7G-Tcc2XG-Tcc91

IJ

- ..•



TABELA A7 - Resultados de re~istência à compressão para as amostras "e", "EI" c "E2",
submetidas à cura normal c cura térmica com ciclo curto ecic10 longo"

Resistência à compressão do concreto
Composiçflo da pasta

AmostraIdades

endurecida presente 110

6 horas15 horas1 dia7 dias28 dias91 dias

concreto

·MPaMPaMPaMPaMPaMPa
CONTROLE

Cura Normal 26,152,261,173,8
Clínquer + gipsiw + filer calc;'trio

T -?"'OCC-N C-NlC-N7C-N28C-N91
Cimcnto de alta resistência inicial

m:í,,--:·l

CP V ARI Plus

Cura Térmica
13,427,044,754,6·65,8

ciclo curto Tm.íx"-61 °C

C-TccC-Tcch C-TcclC-Tce7C-Tcc28C-Tcc91

Ctlra Térmica
35,542,754,266,5

ciclo longo T má'C""ÓInc

C-TcIC-TclhC-Tel7C-Tel28C-Tel91
ESTUDO J

Cura Nonnal 33,857,567,776,7
ClíllCJucr+ gipsila + liIer calc:'lrio+

Tmâ-;=2JoCEI-N EI-NIEI-N7EI-N28EI-N91
511pcrplastilicílllte(I%) + sUica3th'a Cura Térmica16,835,553,965,674,4( 10%,) Cimento dc alia resistência inicial

ciclo curto 1'III.I\""ÔI°CEI-TccEI-Tcch EI-TcclEI·Tec7EI-Tce28EI-Tcc91
CP V ARI PllIs

Cura Térmica 50,554,858,166,2

ciclo longo 1'lJ1á~"'"ÓInc

EI -TeIEI-TclhEI-Tc17EI-Tc128EI-Tc191
ESTUDO 2

Cura Normal 23,956~571,975,7
Clíl1CJuer+ gipsita + (jler Cíllc:írio+

Tm:í,,=23°CE2-N E2-NIE2-N7E2-N28E2-N91
5upcrplastilicante (I %) + si/ica :ui"a Cura Térmica19,229,552,767,1 .69,5(10%) + escoria (JO%) Cimento de alta resistência inicial e

ciclo curto Tm:h'=70°CE2-TccE2-Tcclf E2-TcclE2-Tec7E2-Tce28E2-Tcc91
resistente a sulfatos

Cura Térmica 46',649,854,660,3
CP V ARI RS

ciclo longo TIII3~-=-Ó1°CE2-TcIE2-TclhE2-Tcl7E2-Tcl28E2-Tc191
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