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COMPORTAMENTO FÍSICO E AVALIAÇÃO MICROESTRUTURAL DE ARGAMASSAS 

PRODUZIDAS COM MISTURA EXAURIDA GERADA NA INDÚSTRIA DE MAGNÉSIO 

METÁLICO 

 

RESUMO 

 

A argamassa é um dos materiais mais utilizados na Construção Civil. Há mais de 2000 

anos vem sendo utilizada tanto para pavimentar as edificações, bem como para unir e 

revestir os blocos que formam as paredes e os muros das mesmas. A sua estrutura 

físico-química, em si mesma complexa, varia com o tempo, umidade e temperatura, o 

que torna difícil o estudo das argamassas sob a óptica da Ciência e Engenharia dos 

Materiais. Na produção de argamassas é muito utilizado o cimento Portland, que é um 

aglomerante hidráulico de alta reatividade e de alto custo de obtenção, onerando assim a 

sua produção. Partindo deste propósito, atualmente, vários materiais resultantes de 

processos industriais ou não, vem sendo pesquisados com o objetivo de substituir 

parcialmente ou totalmente o cimento Portland. Neste particular, a mistura exaurida, 

gerada durante a extração de matéria-prima necessária para obtenção do magnésio 

metálico, merece ser estudada com o objetivo de criar um novo material (aglomerante) 

disponível para o mercado da Construção Civil e resolver problemas ecológicos gerados 

pela sua disposição. Como não se sabe a influência da mistura exaurida na reologia e 

nas propriedades das argamassas no estado endurecido, este estudo visa avaliar as 

propriedades das argamassas de assentamento de blocos e de revestimento de paredes 

(emboço e reboco), confeccionadas com a mistura exaurida bem como sua evolução 

microestrutural quando da substituição de parte do cimento Portland pela mistura 

exaurida. O processo de caracterização da mistura exaurida evidenciou a presença 

predominante de dolomita e silicatos de cálcio, porém estes silicatos encontravam-se na 

forma polimorfa de γ C2S, que não apresenta propriedades hidráulicas. Foi constatado em 

análises de DRX o CaO livre e MgO na forma de periclásio, considerados agentes 

causadores de expansão em argamassas e concretos endurecidos. Como adição mineral 

na fabricação de argamassas, do ponto de vista mecânico, as argamassas compostas de 

mistura exaurida apresentaram queda de resistência à compressão e à tração na flexão 

proporcional aos teores de mistura exaurida utilizada em suas fabricações, sendo está 

queda de resistência, relacionada aos minerais presentes neste subproduto.  
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PHYSICAL BEHAVIOR AND MICROSTRUCTURAL EVALUATION OF MORTARS 

PRODUCED WITH MAGNESIUM SLAG GENERATED IN THE INDUSTRY OF 

MANUFACTURE OF METALLIC MAGNESIUM 

 

ABSTRACT 

 

Mortars are among the most used materials in the field of building construction. Since two 

thousands years ago, the mortars have been used to pave buildings as well as to 

agglutinate bricks in walls. Its highly complex physical and chemical structure varies with 

parameters such as time, humidity and temperature. As a consequence, the study and 

analysis of mortars using the approach of Materials Science and Engineering is hardly 

carried out. In its production, it is usual the mixture with Portland cement. Portland 

Cement is a material with high hydraulic reactivity and its production is very expensive 

and makes the production of mortars expensive too. Actually, various by-product industrial 

processes have been researched with the goal of replacing partly or totally the Portland 

cement. In this way, the magnesium slag is by-product of metallic magnesium 

manufacturing which can be studied aiming the creation of new materials for building 

construction and to help resolving ecological problems due to its disposal. Since the 

knowledge on the influence of metallic magnesium slag on mortars reology is unknown, 

this research presents the goal of studying how the addition of metallic magnesium slag 

influences physical and chemical properties, as well as the microstructural evolution of the 

traditional mortars used in building construction when Portland cement is replaced by 

magnesium slag. The characterization of the magnesium slag showed the predominant 

presence of dolomite and calcium silicates, however these silicates were found in the 

polymorphic form γC2S that is not reactive. DRX analyses  showed the presence of free 

CaO and MgO in the periclase form, which are considered causing agents of expansion in 

mortars and hardened concrete. As mineral addition in the manufacture of mortars, of the 

mechanical point of view, mortars composed of magnesium slag presented a decrease of 

compressive strength and tensile strenght under flexion, proportional to the magnesium 

slag used in its manufacture, being the decrease in resistance, related to the minerals 

present in this by-product.  

 

 



 1 

1 INTRODUÇÃO 

 

Acredita-se que a argamassa surgiu na Pérsia antiga, onde usava-se alvenaria de tijolos 

secos ao sol, com assentamento de argamassas de cal. Seu desenvolvimento como 

sistema construtivo, entretanto, ocorreu em Roma. Durante o Império Romano surgiu a 

idéia de misturar um material aglomerante, a pozolana (cinzas vulcânicas), com materiais 

inertes, dando origem às primeiras argamassas. Portanto, há mais de 2000 anos, este 

material vem sendo utilizado tanto para pavimentar as edificações, bem como para unir e 

revestir os blocos que formam as paredes e os muros das mesmas (LABORATÓRIO DE 

CONFORTO AMBIENTAL, 2003).  

 

No Brasil, a argamassa passou a ser utilizada no primeiro século de nossa colonização, 

para assentamento de alvenaria de pedra (largamente utilizada na época). A cal 

(aglomerante) que constituía tal argamassa era obtida através da queima de conchas e 

mariscos. O óleo de baleia era também muito utilizado como aglomerante, no preparo de 

argamassas para assentamento (LABCON, 2003). 

 

Com o desenvolvimento das pesquisas com aglomerantes hidráulicos, Joseph Aspdin,  

patenteou em 1824, o cimento, que tornou-se o  aglomerante mais utilizado na 

construção civil, sendo conhecido mundialmente como cimento Portland, que é um pó 

fino acinzentado, constituído de silicatos e aluminatos de cálcio. A denominação do 

cimento Portland é decorrente da semelhança do cimento fabricado industrialmente com 

a pedra de Portland, calcário extraído em Dorset, na Inglaterra (RIBEIRO et al, 2002). 

 

Atualmente, vários materiais resultantes de processos industriais ou não, estão sendo 

pesquisados com o objetivo de substituir parcialmente ou totalmente o cimento Portland, 

que é um aglomerante hidráulico de alta reatividade e de alto custo de obtenção, 

onerando, assim, a produção de argamassas e concretos. Neste particular, a mistura 

exaurida, gerada durante a extração de matéria-prima necessária para obtenção do 

magnésio metálico, merece ser estudada com o objetivo de criar  um novo material 

(aglomerante), disponível para o mercado da Construção Civil e minimizar os problemas 

ambientais gerados pela sua disposição. Desta forma, é muito grande o apelo e a 

necessidade de se desenvolver estudos mais específicos com tal fim, definindo 

potencialidades de uso, viabilidade técnica e econômica, processos requeridos, etc. Cabe 
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à  Ciência dos Materiais fornecer elementos para que se possa entender a natureza dos 

materiais, estabelecendo teorias e descrições que correlacionem parâmetros estruturais e 

físicos. À Engenharia de Materiais, por sua vez, cabe a tarefa de sintetizar e empregar 

tanto conhecimentos fundamentais quanto conhecimentos empíricos no sentido de 

desenvolver, preparar, modificar e aplicar os materiais para que atendam as exigências 

da sociedade (VLACK, 1984). 

 

As argamassas no Brasil carecem de estudos aprofundados. O conhecimento técnico 

que se tem das argamassas inorgânicas até nossos dias, desenvolveu-se de modo 

empírico, baseado em alguns conceitos empregados para concretos. No entanto, as 

propriedades requeridas das argamassas são diferentes das do concreto. Para o 

concreto, por exemplo, a resistência à compressão é de extrema importância, enquanto 

para argamassa, esta propriedade representa apenas um parâmetro de caracterização 

(CINCOTTO e RAGO, 1999). 

 

Uma vez que a argamassa pode ser considerada como uma dispersão de agregados em 

uma matriz de partículas finas (preferencialmente pasta de aglomerante), o seu 

comportamento reológico está intimamente ligado ao agregado (dimensão, forma e 

distribuição granulométrica), à pasta (característica químicas, físicas, quantidades dos 

materiais constituintes, teor de água) e à interação pasta-agregado (CINCOTTO e RAGO, 

1999). 

 

Como não se sabe a influência da mistura exaurida na reologia das argamassas, este 

estudo visa avaliar como a introdução da mistura exaurida afeta as propriedades das 

argamassas no estado fresco e no estado endurecido bem como sua microestrutura. 
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2 OBJETIVO 

 

Avaliar a reologia e as propriedades físicas e mecânicas bem como a evolução da 

microestrutura de argamassas de assentamento de blocos e de revestimentos de 

paredes (emboço e reboco), produzidas a partir da substituição de parte do aglomerante 

cimento pela mistura exaurida gerada na indústria de magnésio metálico. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 ARGAMASSA 

 

A Norma Brasileira Registrada 7200 (1998) Execução de revestimento de paredes e tetos 

de argamassas inorgânicas – procedimentos define argamassa como uma mistura de 

aglomerantes e agregados miúdos com água, possuindo capacidade de endurecimento e 

aderência. São comumente compostas de areia natural lavada, e os aglomerantes são, 

em geral, o cimento Portland e a cal hidratada. As argamassas são classificadas de 

diversos modos:  

 

1)   Quanto ao tipo de aglomerante utilizado: 

      Aéreas (cal aérea, gesso); 

      Hidráulicas (cal hidráulica, cimento Portland); 

      Mistas (cimento Portland e cal aérea). 

2) Quanto ao emprego: 

      Comuns (para rejuntamentos, revestimentos, pisos, injeções); 

      Refratárias (resistir a altas temperaturas). 

3) Quanto ao número de elementos ativos: 

      Simples (um aglomerante); 

      Composta (mais de um aglomerante). 

4) Quanto à dosagem: 

      Pobres ou magras (volume de pasta insuficiente para preencher os vazios); 

      Ricas ou gordas (excesso de pasta); 

 5) Quanto à consistência: 

      Secas; 

      Plásticas; 

      Fluidas.       
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3.1.1 Aglomerantes 

 

Aglomerantes são materiais pulverulentos que se hidratam em presença de água 

formando uma pasta resistente capaz de aglutinar agregados, dando origem as 

argamassas e concretos (RIBEIRO et al, 2002).  

 

Os aglomerantes mais utilizados na construção civil para a confecção de argamassas e 

concretos são o cimento Portland e a cal hidratada. É crescente o número de pesquisas 

que objetivam viabilizar a utilização de resíduos, industriais ou não, que apresentam 

propriedades hidráulicas, como substituição ao cimento Portland. Estas substituições são 

geralmente classificadas como adições minerais (MALHOTRA, 1996). 

 

Essas adições minerais são materiais silicosos finamente moídos que são adicionados às 

argamassas, concretos e cimentos em quantidades relativamente grandes, geralmente 

na faixa de 20% a 70% da massa de cimento Portland.  Algumas adições são 

pozolânicas (por exemplo, cinza volante com baixo teor de cálcio), algumas são 

cimentantes (por exemplo, escória granulada de alto-forno), enquanto outras são tanto 

cimentantes como pozolânicas (por exemplo, cinza volante com alto teor de cálcio) 

(MEHTA e MONTEIRO, 1994). 

 

Este item abordará uma revisão do estado da arte dos principais aglomerantes e adições 

minerais utilizados na construção civil na confecção das argamassas e relatará pesquisas 

com escórias de origens diversas. 

 

3.1.1.1 Cimento Portland 

 

Cimento Portland é o produto obtido pela pulverização de clínquer constituído 

essencialmente de silicatos hidráulicos de cálcio, com uma certa proporção de sulfato de 

cálcio natural, contendo, eventualmente, adições de certas substâncias que modificam 

suas propriedades ou facilitam seu emprego. O clínquer é um produto de natureza 

granulosa, resultante da calcinação de uma mistura daqueles materiais (argila e calcário), 

conduzida até a temperatura de sua formação ( ≅1450 °C) (BORGES, 2002).  
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3.1.1.1.1 Constituintes do cimento Portland 

 

Os constituintes do cimento Portland se dividem entre aqueles que são fundamentais à 

sua composição e aqueles que estão presentes em menores proporções (TAYLOR, 

1997). 

 

Os componentes principais são, entre eles: 

 

CaO   → Cal; 

SiO2    → Sílica; 

Fe2O3 → Óxido de ferro; 

Al2O3 → Alumina; 

MgO  → Magnésia; 

SO3   → Anidrido sulfúrico. 

 

Os componentes secundários, ou seja, aqueles presentes no cimento em menores 

proporções, são: 

 

Na2O → Óxido de sódio; 

K2O   → Óxido de potássio; 

TiO2  → Óxido de titânio; 

Impurezas e outras substâncias de menor importância. 

 

A mistura de matérias-primas que contenha, em proporções convenientes, constituintes 

anteriormente relacionados, finamente pulverizada e homogeneizada, é submetida à 

ação do calor no forno produtor de cimento, até a temperatura de fusão incipiente, que 

resulta na obtenção do clínquer. Neste processo ocorrem combinações químicas, 

principalmente no estado sólido, que conduzem à formação dos seguintes compostos 

(MEHTA e MONTEIRO, 1994; NEVILLE, 1997; TAYLOR, 1997; RIGO, 1998; COSTA, 

1999): 

Silicato tricálcico ......... 3 CaO.SiO2 = C3S 

Silicato bicálcico ......... 2 CaO.SiO2 = C2S 

Aluminato tricálcico ......... 3 CaO.Al2O3 = C3A 

Ferro aluminato tetracálcico ......... 4 CaO. Al2O3.Fe2O3 = C4AF 
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3.1.1.1.2 Tipos de cimento Portland 

 

No Brasil há vários tipos de cimento Portland sendo produzidos, atendendo a uma 

diversa gama de aplicações. O cimento Portland comum, ou seja, aquele constituído 

somente de clínquer Portland finamente moído, ao qual se adiciona pequena proporção 

de sulfato de cálcio, com finalidade de  controlar o tempo de “pega”, quase já não é mais 

produzido pela indústria nacional. As adições de materiais pozolânicos e de escória de 

alto forno têm permitido redução de custos de produção, sem queda no desempenho dos 

cimentos. Ultimamente têm-se adicionado, também “filler” calcário (calcário finamente 

moído) e sílica ativa. Surgiram assim os cimentos Portland de alto forno, os cimentos 

Portland pozolânicos e os cimentos Portland compostos (RIGO, 1998; COSTA, 1999). 

 

Foram criados ainda outros cimentos com características especiais de desempenho e/ou 

durabilidade, como o cimento Portland de alta resistência inicial (resistência à 

compressão mínima de 34 MPa aos 7 dias), o cimento Portland resistente aos sulfatos 

(baixo C3A), o cimento Portland branco (isento de C4AF), o cimento Portland para 

cimentação de poços petrolíferos (aptos para cimentação debaixo de água) e, por fim, o 

cimento de alvenaria, empregado em argamassas de assentamento e em obras de 

pequeno porte (RIGO, 1998; COSTA, 1999). 

 

A Tabela III.1 fornece os tipos de cimento Portland normatizados pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1990). Vale ressaltar que os cimentos com adição 

de sílica ativa não estão ainda normatizados. 

 

Mundialmente, para um mesmo tipo de cimento, as normas são geralmente similares, em 

princípio, variando em pequenos detalhes. Contudo, algumas exceções devem ser 

notadas. Por exemplo, nos Estados Unidos, as normas americanas de cimento não 

diferenciam os cimentos Portland ASTM (American Society for Testing and Materials) 

Tipos I e II entre si. Além disso, a maioria das normas americanas de cimento não 

indicam o ensaio de expansão em autoclave conforme a norma ASTM C 151 e a 

especificação de sanidade conforme a ASTM C 150, porque o comportamento do 

cimento Portland na hidratação é consideravelmente alterado sob as condições de 

autoclave, e porque nunca foi demonstrada uma relação entre a máxima expansão 

permitida, de acordo com o ensaio, e a sanidade do cimento em serviço. Ao invés disso, 
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prefere-se o ensaio de Le Chatelier, que implica na exposição de uma pasta de cimento à 

água fervente diferindo das condições de autoclave (NEVILLE, 1997).  

 

Tabela III.1– Tipos e constituição dos cimentos Portland normatizados no Brasil. 

Constituição Tipo de 

cimento 

Portland 

Sigla 

Clínquer + gesso Escória Pozolana 
Mat. 

carbonático 

Norma 

ABNT 

CP I 
Comum 

CP I - S 

100% 

95 a 100% 

0% 

1 a 5% 

NBR 

5732 

56 a 94% 6 a 34% 0% 0 a 10% 

76 a 94% 0% 6 a 14% 0 a 10% Composto 

CP II - E 

CP II – Z 

CP II - F 90 a 94% 0% 0% 6 a 10% 

NBR 

11578 

Alto forno CP III 25 a 65% 35 a 70% 0% 0 a 5% 
NBR 

5735 

Pozolânico CP IV 50 a 85% 0% 15 a 50% 0 a 5% 
NBR 

5736 

Alta 

resistência 

inicial 

CP V - ARI 95 a 100% 0% 0% 0 a 5% 
NBR 

5733 

Resistente à 

sulfato 
RS 60 a 70% escória ou 25 a 40% pozolanas 

NBR 

5737 

Destinado 

à 

cimentação 

de poços  

petrolíferos 

CPP 

classe G 
100% 0% 

NBR 

9831 

FONTE: BORGES, 2002. 

 

3.1.1.1.3 Propriedades físicas do cimento Portland 

 

Consistência Normal da Pasta  

 

É medida pelo aparelho de Vicat (Figura 3.1), usando-se uma sonda de 10 mm de 

diâmetro adaptada à haste de fixação da agulha. Uma pasta preparada com a amostra de 

cimento e água é misturada de acordo com o método de ensaio e colocada no molde. A 

sonda é posta em contato com a superfície superior da pasta e solta em seguida. Sob a 

ação do peso, a sonda penetra na pasta a uma profundidade que depende da 
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consistência. Esta é considerada padrão, segundo a norma NBR 11580 – Determinação 

da água da pasta de consistência normal. O teor de água da pasta padrão é expresso 

como uma porcentagem, em massa, de cimento seco, variando de 26% a 33% a faixa de 

valores. A água de consistência normal é a quantidade de água necessária para hidratar 

o cimento. 

 

 

 

 

Figura 3.1– Aparelho de Vicat. 
               FONTE: NBR 11580 (1991). 

 

Tempo de Pega  

 

Os tempos de pega de cimento são medidos usando-se o aparelho de Vicat. Para a 

determinação do início de pega, é usada uma agulha circular com diâmetro de 1,13 ± 

0.05 mm. Essa agulha, sob a ação de um peso específico, é usada para penetrar na 

pasta de consistência normal colocada num molde especial. Quando a pasta endurece a 

tal ponto que a agulha o penetra até (6 ± 1) mm do fundo, se diz que ocorreu o início de 

pega, que é expresso como o tempo decorrido desde que a água foi misturada ao 

cimento. Segundo a norma NBR 11581 – Determinação dos tempos de pega, o fim de 

pega é definido pelo o momento em que a agulha, aplicada suavemente sobre a pasta, 

não deixar impressões apreciáveis. As normas brasileiras de cimento estabelecem um 
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tempo máximo de 10 horas para o fim de pega e de no mínimo de 1 hora para o início de 

pega. 

 

Expansibilidade  

 

É fundamental que a pasta de cimento após a pega não sofra uma grande variação de 

volume. Em particular, não deve haver expansão apreciável, a qual, sob condições de 

restrição, pode resultar na desagregação da pasta de cimento endurecida. Tal expansão 

pode ocorrer devido à hidratação, retardada ou lenta, ou a outras reações de alguns 

compostos presentes no cimento endurecido, como, por exemplo, cal, magnésia e sulfato 

de cálcio livres. O ensaio típico de previsão da expansibilidade da pasta de cimento por 

hidratação do CaO é feito com as agulhas de Le Chatelier (Figura 3.2), utilizando a pasta 

de consistência normal. O procedimento é descrito pelas normas NBR 11582 Cimento 

Portland – Determinação da expansibilidade de Le Chatelier. Para determinação da 

expansão devido ao CaO e MgO, pode-se utilizar o ensaio prescrito na norma ASTM C 

151(1993), caracterizado pela expansão de uma barra de argamassa submetida a 

temperatura e pressão elevadas (MEHTA e MONTEIRO,1994; CINCOTTO et al 1995; 

NEVILLE, 1997; BORGES, 2002). 

 

 

Figura 3.2– Aparelho de Le Chatelier. 
       FONTE: NEVILLE (1997). 
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Finura  

 

É uma propriedade física do cimento Portland uma vez que afeta a hidratação, a 

resistência e a permeabilidade da pasta. Um aumento na finura acelera as reações de 

hidratação, implicando em resistências iniciais maiores. Na pasta, aumenta ligeiramente a 

trabalhabilidade e diminui a exsudação. No entanto, cimentos mais finos deterioram-se 

mais facilmente em contato com o ar e são mais suscetíveis a fissurações e a reações 

álcalis/agregado. Além disso, requerem maior quantidade de água de amassamento 

(NEVILLE, 1982). A finura do cimento é determinada pelas peneiras #200 e #325, 

conforme as normas NBR 11579 – Cimento Portland – Determinação da finura por meio 

da peneira 75 micrômetros e NBR 9202 – Cimento Portland e outros materiais em pó – 

Determinação da finura por meio da peneira 0,044 mm respectivamente, ou pela 

determinação da permeabilidade ao ar, através do método de Blaine, conforme a norma 

NBR 7224 – Cimento Portland e Outros Materiais em Pó – Determinação da área 

específica. 

 

Massa específica  

 

O conhecimento da massa específica do cimento é importante no cálculo das dosagens 

de concreto. A medida dessa propriedade é feita usualmente pelo frasco volumétrico de 

Le Chatelier, descrito na norma brasileira NBR 6474 – Cimento Portland e Outros  

Materiais em Pó – Determinação da massa específica. Ainda que a densidade do cimento 

Portland varie entre 3,05 Mg/m3 a 3,25 Mg/m3, um valor usual tomado para cálculo de 

dosagens é 3,15 Mg/m3. A massa específica varia mais para o tipo de cimento do que 

para o fornecedor. Pode-se empregar o valor fornecido pelo fabricante. 

 

Calor de hidratação  

 
O cimento, quando hidratado, libera substancial quantidade de calor, resultado das 

reações exotérmicas de formação dos compostos. Chama-se de calor de hidratação a 

quantidade de calor, em Joules por grama de cimento não hidratado, que se desprende 

até a hidratação completa a uma temperatura estabelecida (NEVILLE, 1997). Como a 

condutividade térmica da pasta é relativamente baixa, o calor gerado no seu interior pode 

ficar retido, enquanto que a superfície o libera mais facilmente. Um gradiente térmico se 

forma na pasta e, durante o resfriamento podem ocorrer fissurações. Esses  problemas 

ocorrem mais freqüentemente nas estruturas de concreto massa, cujas dimensões são 
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bastante grandes. Por outro lado, o calor de hidratação pode ser benéfico durante 

concretagens a baixas temperaturas, principalmente no inverno em países de clima frio, 

fornecendo energia de ativação para as reações de hidratação (MEHTA e MONTEIRO, 

1994; NEVILLE, 1997; BORGES, 2002). 

 

Os problemas com o desenvolvimento de gradientes térmicos estão relacionados não 

com a quantidade total do calor de hidratação, mas com a velocidade de desprendimento 

do mesmo. Se a velocidade for suficientemente baixa, não importando a quantidade de 

calor total produzida, as fissurações provavelmente não ocorrem. No entanto, durante a 

hidratação, os compostos reagem com velocidades diferentes, fazendo com que essa 

velocidade oscile (LEA, 1970; NEVILLE 1997, TAYLOR, 1997). Tipicamente, a velocidade 

é mais alta nos primeiros dias. Segundo NEVILLE (1997), aproximadamente 50% do 

calor de hidratação é liberado no período de um a três dias, 75% é liberado até sete dias 

e de 83% a 91% em seis meses. A Figura 3.3, mostra a variação da liberação do calor de 

hidratação ao longo do tempo. A Tabela III.2 indica a variação do calor de hidratação 

liberado na reação dos compostos do cimento em idades diferentes. 

 

 Estágio 1

 Estágio 2  Estágios 3 e 4  Estágio 5
   Hidratação do C3S
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Figura 3.3 – Variação do calor de hidratação com tempo. 
   FONTE: BORGES, 2002. 
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Tabela III.2– Evolução do calor de hidratação para compostos do cimento Portland. 

Calor de hidratação a uma dada idade (cal/g) 
Compostos 

3 dias 90 dias 13 anos 

C3S 58 104 122 

C2S 12 42 59 

C3A 212 311 324 

C4AF 69 98 102 

FONTE: METHA e MONTEIRO, 1994; COSTA, 1999; BORGES, 2002. 

 

A maior liberação de calor se dá durante a hidratação dos compostos C3A e C3S. 

Portanto, reduzindo-se o percentual desses compostos no cimento, diminui-se a 

velocidade de liberação do calor. As Figuras 3.4 e 3.5 mostram, respectivamente, 

diferentes teores de C3A e C3S e sua influência no desenvolvimento de calor de 

hidratação ao longo do tempo. 
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Figura 3.4 – Influência do teor de C3A no calor de hidratação liberado. 
     FONTE: NEVILLE, 1997; BORGES, 2002. 
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Figura 3.5– Influência do teor de C3S no calor de hidratação liberado. 
                 FONTE: NEVILLE, 1997; BORGES, 2002. 

 

Não só a variação na composição do cimento modifica a taxa de desprendimento de 

calor. A finura e quantidade de cimento na mistura também afetam esta propriedade. De 

modo geral, quanto mais fino o cimento, mais rapidamente ocorrem as reações de 

hidratação e consequentemente a velocidade de liberação de calor também aumenta. Na 

confecção de argamassas e concretos, um aumento na quantidade de cimento na 

mistura acarreta um aumento do calor de hidratação (NEVILLE, 1997). 

 

Resistência à compressão 

 

A resistência da pasta é atingida à medida que as reações dos compostos, 

principalmente C3S e C2S, vão se processando. A esse ganho de resistência dá-se o 

nome de endurecimento. A resistência da pasta de cimento é importante na indicação da 

qualidade e do desempenho da argamassa ou concreto que serão confeccionados, e o 

uso estrutural desses materiais depende da avaliação da resistência mecânica (MEHTA e 

MONTEIRO, 1994). 

 

Segundo MEHTA e MONTEIRO (1994), a força de Van der Waals existente entre os 

produtos sólidos da pasta é responsável pela resistência mecânica da mesma. 

Compostos de baixa área específica, tais como silicatos de cálcio hidratados e 

sulfoaluminatos de cálcio hidratados aderem uns aos outros e os sólidos de maior área 
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específica, como por exemplo, o Ca(OH)2, grãos de clínquer anidros e agregados 

conferem resistência à pasta. 

 

Assim sendo, a resistência mecânica está ligada à fração sólida existente, sendo que os 

vazios capilares (poros) são prejudiciais a mesma. Esses poros são dependentes da 

quantidade de água utilizada na mistura, ou seja, relação água/cimento. Para uma 

relação A/C elevada, ocorre uma alta porosidade (MEHTA e MONTEIRO, 1994). 

 

O método de determinação da resistência à compressão do cimento Portland é descrito 

pela norma NBR - 7215 Cimento Portland – Determinação da Resistência à Compressão 

que utiliza uma areia normalizada para a confecção dos corpos de prova cilíndricos 

(GUMIERI, 1995; BORGES, 2002). A forma do corpo de prova varia de país para país. 

Quase todos adotam cubos de 50 mm a 70 mm, predominando esta última dimensão. 

Apenas no Brasil e no Uruguai se empregam corpos de prova de forma cilíndrica com 50 

mm de diâmetro por 100 mm de altura. 

 

 

3.1.1.2 A cal 

 

Cal é o nome genérico que se dá ao aglomerante derivado de rocha calcária que, por sua 

vez, contém basicamente carbonatos de cálcio – CaCO3. O calcário, após extraído, 

selecionado e moído, é submetido a elevadas temperaturas em fornos industriais num 

processo conhecido como calcinação (ARAÚJO 1997; RIBEIRO et al, 2002). 

 

3.1.1.2.1 Tipos e uso da cal 

 

A maioria da cal produzida no Brasil resulta da calcinação de calcários/dolomitos 

metamórficos de idades geológicas diferentes; geralmente muito antiga (pré-cambriana) e 

possue pureza variável. As cales provenientes de calcários sedimentares e de concheiros 

naturais recentes participam de maneira subordinada na produção (FRANCIS e  

GUIMARÃES, 2000). 
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Em geral, na região sul-sudeste predominam as cales provenientes de dolomitos e 

calcários magnesianos, e na região nordeste-norte-centro, as resultantes de calcários 

calcíticos (FRANCIS e GUIMARÃES, 2000). 

 

O principal produto da calcinação das rochas carbonatadas cálcicas e cálcio-

magnesianas é a cal virgem, também denominada cal viva ou cal ordinária. O termo cal 

virgem é o consagrado na literatura brasileira e nas normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, para designar o produto composto predominantemente por óxido de 

cálcio e óxido de magnésio, resultantes da calcinação, à temperatura de 900 – 1200 °C, 

de calcários, calcários magnesianos e dolomitos. A cal virgem é classificada conforme o 

óxido predominante conforme a seguir (ARAUJO, 1997; FRANCIS e GUIMARÃES, 

2000): 

 

• cal virgem cálcica 

com óxido de cálcio entre 100% e 90% dos óxidos totais presentes; 

 

• cal virgem magnesiana 

com teores intermediários de óxido de cálcio, entre 90% e 65% dos óxidos totais 

presentes; 

 

• cal virgem dolomítica 

com teores de cálcio entre 65% e 58% dos óxidos totais presentes. 

 

No mercado global da cal, a cal virgem cálcica predomina, particularmente, pela sua 

aplicação nas áreas das indústrias siderúrgicas, de açúcar e de celulose. Todas elas, 

quer cálcicas, quer magnesianas, são comercializadas em recipientes (plásticos, 

metálicos e outros) ou a granel, na forma de blocos (tal como sai do forno), britada 

(partículas de diâmetro 1 a 6 cm), moída e pulverizada (85% a 95% passando na peneira 

0,149 mm) (FRANCIS e GUIMARÃES, 2000). 

 

Outro tipo de cal muito comum no mercado é a cal hidratada. Ela é composta por um pó 

de cor branca resultante da combinação química dos óxidos anidros da cal virgem com a 

água. É classificada conforme o hidróxido predominante presente ou, melhor, de acordo 

com a cal virgem que lhe dá origem: 
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• cal hidratada cálcica 

• cal hidratada magnesiana 

• cal hidratada dolomítica 

 

A cal hidratada, geralmente, é embarcada em recipientes plásticos ou em sacos de papel 

“Kraft” (com 8,20 kg e 40 kg do produto), possuindo granulometria de 85% abaixo de 

0.075 mm (peneira 200 #). 

 

No mercado brasileiro não são encontrados os vários tipos de cal hidratada resultantes 

da calcinação de calcários argilosos, comuns na Europa Central, mas já em desuso nos 

Estados Unidos, pelas imperfeições decorrentes da heterogeneidade desses calcários 

(FRANCIS e GUIMARÃES, 2000). No Brasil, as diversificadas áreas de consumo de cal 

são supridas por mais de 200 produtores distribuídos pelo País. A capacidade de 

produção de suas instalações varia de 1 a 1000 toneladas de cal virgem/dia (FRANCIS e 

GUIMARÃES, 2000). 

 

A utilização da cal na construção civil pressupõe a sua hidratação, quando obtém 

hidróxido de cálcio ou cal hidratada (Ca(OH)2) e desprendimento de calor, uma vez que 

esta reação é exotérmica (RIBEIRO et al, 2000). A utilização da cal hidratada é muita 

difundida, principalmente em argamassas para assentamento de tijolos e revestimento de 

paredes, devido a algumas características da cal como as relativas à trabalhabilidade e 

durabilidade das argamassas (RIBEIRO et al, 2000). 

 

A cal hidratada tem características aglomerantes como o cimento, sendo que, enquanto o 

cimento reage com água ( reação de hidratação do cimento), o endurecimento da cal 

aérea ocorre pelo contato com o ar. Essa reação transforma a cal hidratada num 

carbonato tão sólido quanto o calcário que a originou (RIBEIRO et al, 2000). 

 

A responsabilidade da potencialidade da cal como aglomerante, plasticizante e reagente 

químico, no Brasil, cabe (FRANCIS e GUIMARÃES, 2000): 

 

a) à dispersão geográfica das suas usinas de fabricação – face às ocorrências de 

calcários e dolomitos por quase todo o território nacional; 
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b) à facilidade e abundância da sua oferta – ainda que para cales especiais, o suprimento 

às vezes implique transporte mais longo; 

 

c) ao seu baixo custo – o menor entre os reagentes químicos alcalinos e os aglomerantes 

cimentantes. 

 

As principais aplicações da cal no Brasil são: 

 

Indústrias: 

 

siderúrgicas 

 

como carga (45 kg/t a 70 kg/t) de fabricação de aço nos fornos LD, 

como aglomerante (2,5% da carga da pelotização), regulador de pH em 

tratamento de águas servidas, lubrificante para trefilagem de 

vergalhões de aço, dessulfurante da gusas altos em enxofre e 

refratários básicos de fornos de aço; 

 

celulose e papel 

 

para regenerar a soda caústica e para branquear as polpas de papel, 

junto com outros reagentes (em geral, devido à recuperação em usinas 

de calcinação cativas, o consumo de 230 kg/t de pasta de cal para 

valores bem menores); 

 

açúcar 

 

na remoção dos compostos fosfáticos, dos compostos orgânicos e na 

clarificação (total de 11,5 kg/t de açúcar demerara); 

 

álcalis 

 

para recuperar a soda e a amônia (total 680 kg/t de carbonato de sódio 

e 700 kg/t de hidróxido); 

 

carbureto de cálcio 

 

onde, com o coque, em forno elétrico, da formação a este importante 

composto químico (1 tonelada de cal por tonelada de carbureto); 
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tintas 

 

como pigmento e incorporante de tintas à base de cal e como pigmento 

para suspensões em água, destinadas às “caiações”; 

 

alumínio 

 

como regeneradora da soda (total de 100 kg/t de alumina); 

 

diversas 

 

de refratários, cerâmica, carbonato de cálcio precipitado, graxas, tijolos 

sílico-cal, petróleo, couro, etanol, metalurgia do cobre, produtos 

farmacêuticos e alimentícios e biogás. 

 

 

Outros setores: 

 

tratamento de águas potáveis e industriais 

 

na correção do pH, no amolecimento, na 

esterilização, na coagulação do alume e dos 

sais metálicos, na remoção da sílica; 

 

estabilização de solos 

 

como aglomerante e cimentante (na 

proporção de 5 a 8% em volume da mistura 

solo-cal); 

 

 

obtenção de argamassas de assentamento 

e revestimento 

 

como plastificante, retentor de água e de 

incorporação de agregados (com ou sem 

aditivos, em geral nas proporções de 13 a 

17% dos volumes); 

 

 

misturas asfálticas 

 

como neutralizador de acidez e reforçador de 

propriedades físicas (em geral, 1% das 

misturas); 
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fabricação de blocos construtivos 

 

como agente aglomerante e cimentante (em 

geral, 5 a 7% do volume do bloco). 

 

usos diversos 

 

precipitação do SOx dos gases resultantes da 

queima de combustíveis ricos em enxofre;  

corretivo de acidez de pastagens de solos 

agrícolas; sinalização de campos esportivos; 

proteção às árvores; desinfetantes de fossas;  

proteção à estábulos e galinheiros; e  

retenção de água, CO2 e SOx. 

 

 

 

 

3.1.1.2.2 Vantagens de utilização da cal em argamassas 

 

Uma boa argamassa, além de ser dosada, deve ser composta por materiais de boa 

qualidade. Tradicionalmente, sempre se utilizou cal como um dos constituintes das 

argamassas. Atualmente, com o uso de aditivos cada vez mais difundido, a cal tem sido 

abandonada em muitos casos. No entanto, sabe-se que essa prática afeta a durabilidade 

de revestimento, como já observado em alguns países da Europa, como por exemplo a 

França, que tem a cal como um dos vários constituintes das argamassas (LEJEUNE 

1996; CINCOTTO e RAGO 1999). 

 

No estado fresco, a cal propicia maior plasticidade à argamassa, permitindo melhor 

trabalhabilidade e, consequentemente, maior produtividade na execução do revestimento. 

Outra propriedade no estado fresco é a retenção de água, importante no desempenho da 

argamassa, relativo ao sistema base/revestimento, por não permitir a sucção excessiva 

de água pela base (CINCOTTO e RAGO 1999). 

 

No estado endurecido, a cal apresenta a capacidade de absorver deformações devido ao 

seu módulo de deformação. Esta propriedade é de extrema importância no desempenho 

da argamassa, que deve acompanhar as movimentações da estrutura (CINCOTTO, 

1985). A cal  possibilita a diminuição da retração gerando menor variação dimensional, 
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além de carbonatar lentamente ao longo do tempo, tamponando eventuais fissuras 

ocorridas no endurecimento, no caso de argamassa mista (BEALL 1987; CINCOTTO e 

RAGO 1999). 

 

Todas estas propriedades permitem dizer que a qualidade da cal é absolutamente 

essencial para uma boa argamassa (CINCOTTO e RAGO 1999). 

 

3.1.1.2.3 Tecnologia da cal 

O controle de qualidade da cal hidratada para construção inicia-se pela seleção da 

matéria-prima com pureza adequada, prossegue com manutenção de condições ótimas 

de calcinação da matéria prima, terminando na adequação do produto à finura desejada. 

A pureza da matéria-prima deve ser tal que, tanto a cal virgem como a cal hidratada, 

tenham um mínimo de 88% de óxidos de cálcio e magnésio, na base do material isento 

de voláteis. Estando atendido este requisito, a reatividade da cal virgem é o segundo 

requisito essencial, determinante do grau de hidratação que poderá ser atingido sob 

condições contínuas de processo (FRANCIS e GUIMARÃES 2000). 

 

 Para garantir uma boa qualidade das cales virgens e hidratadas utilizadas na produção 

de argamassas as seguintes características devem ser conhecidas: 

 

Físicas 

 

Densidade; 

Peso específico; 

Porosidade; 

Ângulo de repouso; 

Granulometria; 

Reatividade; 

Crepitação; 

Sedimentação; 

Absorção de água; 

Plasticidade; 

Incorporação de areia; 

Controle de temperatura de calcinação e hidratação. 
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Químicas 

 

Cal disponível; 

 pH; 

Óxidos não hidratados; 

Valor de neutralização; 

Teores de água; 

CO2, CaO, MgO, SiO2, Al2O3, FeO, Fe2O3, K; 

C, Sr, Pb, Zn, Cr, Cu, B, Mn, S, P, F, Ba, Na; 

Componentes raros (nocivos, compostos radioativos e outros, conforme a  exigência 

industrial). 

 

Petrográficas 

Microscopia Ótica; 

Termo-análise; 

Raios-X 

Microscopia eletrônica. 

 

Na década de 90, foram realizados estudos onde a influência do material carbonático 

residual da cal hidratada no desempenho da argamassa foi avaliada. Nos estudos de 

SIQUEIRA (1995), estão contidos dados desta influência nas propriedades da argamassa 

aplicada como revestimento (CINCOTTO e RAGO, 1999). 

 

Na tecnologia da cal, a calcinação é a etapa mais importante do processo global. Os 

resultados obtidos, no seu conjunto, permitem esquematizar um mecanismo de 

decomposição dos carbonatos constituintes dos calcários e dolomitos, auxiliares na 

interpretação das propriedades apresentadas pelas cales obtidas industrialmente 

(FRANCIS e GUIMARÃES, 2000). 

 

A calcinação é a operação que produz a cal virgem. O calcário/dolomito, devidamente 

bitolado, é calcinado sob temperaturas de até 1100 °C/1200 °C, conforme o tipo de rocha. 

Diversos são os combustíveis utilizados – lenha (gasogênio), óleo combustível, gás 

natural, gás de coqueira, carvão e material reciclado. Com o calor, a rocha se decompõe 

segundo a clássica reação endotérmica: 
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           CaCO3 ⇔ CaO (cal) + CO2 ↑ (3.1) 

 

 

Há diversos modelos de fornos modernos para a obtenção de cal virgem. Os mais 

comuns são os verticais (Azbe e Maerz) e os horizontais (F.L. Smidth, Polysius, KVS). 

Não são raros, porém, os fornos anulares e os flashes, com o consumo de calor variável 

de 950 kcal/kg até 1450 kcal/kg, para cal virgem cálcica, excluído uso para aquecimento, 

de óleo combustível ou secagem de lenha e carvão, quando estes combustíveis 

necessitam de tratamento. 

 

Segundo FRANCIS e GUIMARÃES (2000), o forno vertical metálico é o melhor exemplo 

do desenvolvimento da operação de calcinação, em cujas diversas fases ocorre a 

transformação do carbonato em óxido de cálcio. 

 

Nos calcários magnesianos e nos dolomitos a dissociação ocorre sob temperaturas 

menores, entre 510 °C e 750 °C, e nos calcários calcíticos entre 800 e 900 C° (ARAUJO, 

1997). 

 

As principais virtudes da cal virgem estão na pureza dos óxidos disponíveis e na 

reatividade. Essas caraterísticas, evidentemente, dependem da pureza química da 

matéria-prima, do combustível utilizado e, também, da operação eficaz do forno durante a 

calcinação. Trata-se, portanto, de um processo complexo, que inclui recuperação de 

calor, proteção ao meio ambiente e, no caso dos fornos a gasogênio, projeto de 

reflorestamento. Ao sair dos fornos a cal virgem necessita, na maioria das vezes de 

novos tratamentos (FRANCIS e GUIMARÃES, 2000). 

 

Para a obtenção da cal hidratada é necessário promover a reação da cal virgem com 

água. As reações que levam à obtenção da cal hidratada são representadas na Química 

por expressões que usam os símbolos H (hidrogênio), O (oxigênio), Ca (Cálcio) e Mg 

(magnésio), conforme as combinações químicas seguintes, de características fortemente 

exotérmicas (221 kcal/kg a 272 kcal/kg) (ARAUJO, 1997; FRANCIS e GUIMARÃES, 

2000): 
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  CaO          +   H2O             Ca(OH)2        + calor    ,                                                      (3.2) 

Cal virgem  +  Água           Cal hidratada  +  calor     

cálcica                                  cálcica  

 

 

2CaO.MgO + 3 H2O               2Ca(OH)2       +    Mg(OH)2       +   MgO       + calor  ,     (3.3) 

Cal  virgem + Água               Cal hidratada   +  Cal hidratada  + Óxido de  + calor          

dolomítica                                 cálcica             magnesiana        magnésio 

                                                              ou dolomítica 

 

 

CaO.MgO   + 2H2O + Pressão                  Ca(OH)2      +   Mg(OH)2         + calor ,         (3.4) 

Cal  virgem + Água +  Pressão              Cal hidratada  +  Cal hidratada  + calor         

dolomítica                                                   cálcica             dolomítica  

 

 

São dois os produtos que podem resultar das reações, de acordo com a quantidade de 

água empregada. Água em volume próximo ao estequiométrico resulta cal hidratada 

seca. Água em maior proporção resulta cal hidratada úmida. Conforme o nível de 

participação de água, a cal hidratada úmida pode ser denominada: leite de cal (com 1% a 

20% de hidróxidos); lama de cal (com 21% a 34% de hidróxidos) e pasta de cal (com 

35% a 60% de hidróxidos). A identificação de cada tipo é complementada com a 

característica da cal virgem que origina o produto – cálcica, magnesiana ou dolomítica 

(FRANCIS e GUIMARÃES 2000). 

 

Segundo FRANCIS e GUIMARÃES (2000), a água que alimenta a reação de hidratação 

deve ser pura, classificada ao menos como potável. O volume deve ser ligeiramente 

superior ao calculado por estequiometria, para atender a afinidade química água/cal 

virgem. A pequena adição se justifica porque parte da água é evaporada pelo calor 

decorrente da reação exotérmica e parte forma uma fina película que envolve o grão de 

cal hidratada recém-formado por ação de forças iônicas. 

 

Quando a água entra em contato com a cal virgem, a água penetra pelos poros e fissuras 

onde ocorre a hidratação com liberação de calor. Nesse primeiro contato acontece a 

implosão do grânulo atingido pela água, resultando múltiplos núcleos distintos de 
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hidróxidos e uma solução super-saturada de hidróxido em torno deles. Nesse momento 

fica clara a importância do volume correto de água. Água em excesso provoca o 

“afogamento” (drowned) da cal. A superfície do grânulo, inicialmente hidratada, tende a 

impedir a penetração das gotículas da água restante para o seu interior pelo crescimento 

dos cristais. Fica, assim, impedida a passagem da água aos cristais de óxido ainda 

anidros. A hidratação é retardada e não se completa. 

 

Por outro lado, a insuficiência de água resulta numa hidratação parcial. Ocorre, então, 

que a alta temperatura produzida na área hidratada (200 °C a 300 °C) pode não só 

desidratar partículas vizinhas já hidratadas, bem como reprimir a implosão e fraturamento 

da parte residual dos grânulos envolvidos na reação. Assim, a hidratação não se 

completa e a cal hidratada se caracteriza como “queimada” (burned) (FRANCIS e 

GUIMARÃES, 2000). 

 

Variações na composição na composição da cal virgem, como no teor total de óxidos e 

na reatividade, podem alterar significativamente o volume de água exigido e todos os 

demais fatores do processo de hidratação. Por outro lado, a elevação da temperatura da 

água de alimentação do hidratador sempre é favorável ao desenvolvimento do processo 

(FRANCIS e GUIMARÃES, 2000). 

 

Outro aspecto a ser analisado é o excesso de umidade (1% a 2%) do fluxo na saída do 

hidratador, o que provoca não só alterações nas funções da cal hidratada, como 

bloqueios nos equipamentos (principalmente tabulares) do hidratador e dificuldades no 

armazenamento, como deslocamento e rompimento de sacos. Diversos testes são 

utilizados para identificar  teores inadequados de umidade no fluxo da produção do 

hidratador, entre os quais o do carbureto de cálcio, medidores infravermelho ou de 

condutividade, e controle visual. 

 

As usinas de hidratação têm sido objeto de muitos aperfeiçoamentos no sentido de 

aprimorar o processo das reações básicas de produção, o desempenho das máquinas, o 

bem-estar dos trabalhadores e as condições ambientais. Os principais setores das usinas 

alcançados pelos benefícios da modernização são (FRANCIS e GUIMARÃES, 2000): 

 

- Transporte e moagem da cal virgem; 
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- Hidratadores com câmaras especializadas (para reação e sazonamento – quando o   

processo é de cal hidratada seca) e dispositivo para retirada de partículas grosseiras; 

 

- Recuperadores de finos, do calor e da água contidos no vapor resultante da reação cal 

virgem/água; 

 

- Moagem da cal hidratada, ao final do circuito, para aumentar a superfície específica; 

Classificação, transporte e embalagem da cal hidratada produzida. 

 

3.1.1.2.4 Normatização da cal hidratada 

 

A norma NBR 7175 – Cal hidratada para argamassas – Especificação referente à cal 

hidratada, nasceu como EB-1.53, e baseou em grande parte nas especificações da 

ASTM C-110 (ASTM 1976). Após vários estudos sobre a qualidade da cal hidratada 

brasileira (CINCOTTO, 1977), observou-se que certos limites deveriam ser reavaliados. A 

quantidade de CO2 no produto final, aparece como um dos fatores mais polêmicos no 

curso de atualização da referida norma, sendo este o responsável pela atual classificação 

dos três tipos de cales, ao lado do teor de óxidos, plasticidade e retenção de água 

(CINCOTTO e RAGO, 1999). As Tabelas III.3 e III.4 apresentam a evolução da EB-13 

(ABNT NBR 7175:1992 – Cal hidratada para argamassas – Especificação), quanto às 

exigências físicas e químicas. 

 

Nestas Tabelas III.3 e III.4 verifica-se que as cales tipo E e C da antiga edição da referida 

norma brasileira foram substituídas pelos tipos CH I, CH II e CH III, respectivamente. 

Com o acréscimo do tipo de cal CH III, várias dúvidas surgiram sobre o desempenho do 

produto final, como, por exemplo, a qualidade da argamassa resultante pois, sendo seu 

teor de CO2 elevado, maior quantidade de material inerte estará presente. Em meio a 

essa discussão SIQUEIRA (1995), avaliou a influência do material carbonático da cal 

hidratada no desempenho de revestimento de argamassas, no qual foram avaliadas 

principalmente as propriedades das argamassas resultantes no estado endurecido 

(CINCOTTO e RAGO, 1999). 
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Tabela III.3– Exigências físicas das cales hidratadas nacionais. 
Ano de vigor 

da norma 
EB-153 

(antes de 1986) 
NBR 7175 

(1986) 
NBR 7175 

(ABNT 1992) 
TIPO DE CAL 
HIDRATADA Tipo E Tipo C Tipo E e C Tipo CH I e 

CH II CH III 

Finura #30 
(0,06mm) ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

% retida 
acumulada 

#200 
(0,075mm) 

≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 

Estabilidade Ausência de cavidades ou protuberâncias 
Retenção de 

água (%) ≥ 85 ≥ 75 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 70 

Plasticidade ≥ 200 - ≥ 110 ≥ 110 ≥ 110 
Incorporação 

de ar - - ≥ 2,5 ≥ 2,5  ≥ 2,2 

FONTE: CINCOTTO e RAGO (1999) 

 
 

 

Tabela III. 4– Exigências químicas das cales hidratadas nacionais. 
Ano de vigor da 

norma 
EB-153 

(antes de 1986) 
NBR 7175 

(1986) 
NBR 7175 

(ABNT 1992) 
TIPO DE CAL 
HIDRATADA E C E C CH I CH II CH III 

Na 
fábrica ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 13 Anidrido 

carbônico 
CO2 (%) no 

depósito  ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 15 

Óxido não hidratado 
(%) - - ≤ 10 

Sem 
exigência ≤ 10 

Sem 
exigência ≤ 15 

CaO (%), não 
hidratado 1 2 - - - - - 

MgO (%), não 
hidratado 8 Sem 

exigência - - - - - 

Óxidos totais na base 
de não voláteis 
CaO+MgO (%) 

≥ 90 ≥ 90 ≥ 88 ≥ 88 ≥ 88 ≥ 88 ≥ 88 

FONTE: CINCOTTO e RAGO (1999) 
 

 

3.1.1.3 Adições minerais 

 

São adições pozolânicas ou cimentantes que  são adicionadas às argamassas e aos 

concretos em substituição ou não à massa de cimento Portland, com capacidade de 

conferir propriedades (METHA e MONTEIRO, 1994). 



 28 

Hoje a atenção e estudos de pesquisadores da área de argamassas, são as adições 

minerais provenientes de rejeitos industriais. As pesquisas estão voltadas para o estudo 

da reologia de pastas, uma vez que estes resíduos têm sido utilizados na substituição do 

aglomerante cimento Portland. A escória de alto forno, por exemplo, é o resíduo industrial 

mais utilizado como adição mineral na fabricação de concretos e argamassas. 

 

Vários são os trabalhos publicados em revistas técnicas nacionais e internacionais 

relativos à utilização de subprodutos industriais na substituição do aglomerante cimento 

Portland. 

 

Neste item, relata-se algumas pesquisas realizadas, que demonstram como a 

substituição do cimento Portland por adições minerais influenciam nas propriedades das 

argamassas e concretos. 

 

3.1.1.3.1 Estado da arte 

 

Evidenciando a escassez de dados encontrados na literatura corrente, referente às 

características e o comportamento da mistura exaurida gerada na indústria de magnésio 

metálico, e tendo em vista que esta pesquisa está direcionada à análise do 

comportamento deste resíduo, optou-se como ponto de partida, por desenvolver uma 

revisão bibliográfica abordando as escórias de alto-forno, como base nas considerações 

relativas às adições minerais empregadas em cimento e argamassas. 

 

A escória de alto forno é um material obtido pela combinação da ganga dos minérios dos 

metais com fundentes apropriados e cinzas do carvão utilizado. Teve seu valor hidráulico 

observado em 1774 por Lariot. Em 1862, E. Langem, com o objetivo de facilitar a 

manutenção e evacuação da escória de altos-fornos, granulou-a, arrefecendo-a 

rapidamente desde a temperatura de fusão até a temperatura ambiente. Percebeu-se 

então que o produto obtido depois de moído e misturado com cal fazia pega e endurecia 

com a água. Em 1865, foi lançado no mercado da Alemanha um ligante hidráulico 

constituído por uma mistura de cal e escória. Em 1882 começou naquele país a 

fabricação industrial do cimento Portland adicionado às escórias. No ano seguinte, já se 

utilizava a escória também na Alemanha como matéria-prima para a fabricação do 

cimento com escória (COUTINHO, 1997). 
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Somente na década de 1880-1890 que as propriedades do novo produto tornaram-se 

conhecidas satisfatoriamente. O seu emprego em escala industrial encontrou, no 

princípio, grandes resistências da parte dos técnicos e ainda mais, especialmente por 

razões comerciais, da parte dos fabricantes de cimento (JACOMINO et al, 2002). 

 

No princípio do século XX, graças ao esforço de uma associação alemã de fabricantes de 

cimento de escórias, a sua utilização foi generalizada, mas, somente depois da Primeira 

Guerra Mundial que se deu grande incremento ao emprego de escórias. O êxito deveu-se 

especialmente à crise do carvão, pois o emprego da escória representa uma economia 

notável no combustível, pois cada tonelada de clínquer substituído por uma tonelada de 

escória permite uma redução média de 200 kg de carvão (COUTINHO, 1997). 

 

Segundo COUTINHO (1997), os componentes essenciais da escória são os mesmos do 

cimento – óxidos de cálcio, silício e alumínio – mas em proporções diferentes. Nem todas 

as escórias são adequadas para serem adicionadas ao cimento: apenas servem para 

esta finalidade aquelas que têm uma composição química conveniente e uma estrutura 

física apropriada. 

 

A composição química média das escórias de alto-forno, empregadas como adições aos 

cimentos, é muito variável, mas está compreendida entre os limites seguintes 

(COUTINHO, 1997): 

 

SiO2 ....... 25 a 34% 

Al2O3 ....... 12 a 20% 

CaO ....... 42 a 50% 

 

 

A relação entre a cal e a sílica deve ser superior a 1,0. 

 

Le Châtelier indicava como boa proporção a regra numérica de uma parte de alumina, 

para duas de sílica e três de cal (sendo estes componentes expressos em porcentagem). 

Para que a escória possua propriedades hidráulicas, a mesma deve possuir uma 

estrutura física adequada: encontrar-se no estado amorfo. Na prática, este é obtido 

resfriando-a rapidamente, desde o estado líquido (a temperaturas da ordem de 1500°C) 
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até à temperatura ordinária, de modo a evitar a associação dos átomos, segundo a sua 

finalidade, em cristais. Faz-se o que se chama uma granulação (COUTINHO, 1997). 

 

A solidificação e resfriamento bruscos são obtidos habitualmente lançando a escória em 

fusão em um tanque com água fria, ao fundo do qual chega em turbilhão. Após a 

granulação, o teor de água pode ultrapassar 30%. A maior parte da água sai durante a 

armazenagem e transporte. Quando o teor de água alcança a faixa de 8 a 12%, as 

escórias podem ser moídas em moinhos de bolas-secadores, ou serem previamente 

secas antes de moídas com o clínquer (COUTINHO, 1997). 

 

Para evitar umidades altas, a granulação pode ser realizada parte ao ar e parte na água: 

a escória em fusão cai sobre uma roda dentada em rotação projetada no ar em pequenas 

partículas que tombam sobre um pavimento no qual são jorradas jatos de água (Figura 

3.6). Após esse processo, a escória chega a conter apenas 10% de água. A escória fica, 

então, reduzida a pequenas partículas muito leves, com aspecto vítreo, apresentando-se 

sob a forma de grãos porosos com alguns milímetros, e com aspecto por vezes 

porcelânico, devido a um começo de vitrificação. A escória granulada não é esponjosa 

nem contém muita água; deve ranger quando apertada entre os dedos. É preferível que 

apresente cor clara (cor de mel), embora algumas impurezas a possam corar de azul ou 

castanho. As escórias muito escuras, provenientes de altos-fornos de andamento frio, 

não têm reatividade conveniente (JACOMINO et al, 2002). 

 

 

 
Figura 3.6 – Granulação da escória. A escória em fusão cai sobre a roda dentada que a 
projeta em pequenas partículas resfriadas por meio de jatos de água. 
FONTE: JACOMINO et al (2002) 
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Segundo COUTINHO (1997),  a granulação altera completamente as propriedades da 

escória, pois tem por efeito mantê-la no estado de um líquido super-resfriado. Este 

estado de super-resfriamento é natural para a sílica. A sílica fundida e resfriada sem 

precaução especial não cristaliza, conservando no estado sólido a estrutura do líquido, 

apresentando-se, portanto, no estado amorfo. A maior parte dos silicatos conserva esta 

mesma propriedade. Quanto mais ricos em sílica são esses silicatos, mais essa 

propriedade é notável. 

 

Um elevado teor em óxido de cálcio impede a granulação da escória, pois por mais 

brusco que seja o resfriamento, o estado vítreo não se pode manter porque a viscosidade 

do líquido fundido é muito grande; o silicato bicálcico separa-se, e a escória deixa de ter 

valor. Um elevado teor em alumina é considerado vantajoso mas torna a granulação 

difícil porque a viscosidade é grande. A elevada proporção de sílica facilita a granulação 

mas a escória não fica bastante ativa para permitir a sua utilização como o cimento 

(COUTINHO, 1997). 

 

Desta forma, é necessário que a escória esteja no limite da desvitrificação espontânea: 

mais rica em cal e em alumina quanto possível. Praticamente procuram-se escórias muito 

básicas provenientes de altos-fornos de marcha quente (COUTINHO, 1997). 

 

A atividade da escória granulada provém do fato de ter conservado o estado que possuía 

em quente, termodinâmicamente instável à temperatura ordinária, possuindo uma energia 

química muito maior que a escória resfriada lentamente e cristalizada. Como o 

desenvolvimento de calor que acompanha a cristalização não ocorre, o calor de 

cristalização fica disponível, tornando a energia química da escória granulada maior e 

sua aptidão para entrar em combinação aumenta (JACOMINO  et al, 2002). 

 

Na maior parte das escórias, mesmo bem granuladas, observa-se sempre, ao 

microscópio óptico, pequenos cristais, cuja presença pode até ser benéfica para a 

hidraulicidade (COUTINHO, 1997). 

 

É evidente que, se após a moagem, um grão é constituído por um cristal, a sua 

reatividade será muito reduzida. Se encontrar envolvido pela fase vítrea, a sua influência 

na reatividade desta fase é praticamente nula. É, portanto, de se esperar, que a 

reatividade hidráulica seja tanto maior quanto mais homogênea a distribuição destes 
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núcleos de cristalização e quanto menor a sua dimensão. Tem-se encontrado escórias 

com boa reatividade com 10% a 30% da sua massa cristalizada, mas parece existir um 

ponto ótimo, variável de escória para escória, provavelmente devido à modificação da 

composição química da fase vítrea provocada pela cristalização, o que favorecerá a 

hidraulicidade (COUTINHO, 1997). 

 

Quando a escória resfria lentamente, solidifica-se num material cinzento, cristalino e 

compacto. Os minerais mais importantes que se têm então encontrado são, a melilita, 

que é uma solução sólida de gehlenita (2CaO.Al2O3.SiO2) e ackermanita 

(2CaO.MgO.2SiO2), silicatos duplos de cálcio e magnésio, (nCaO.MgO.Sio2) como 

monticelita (n=1), a ackermanita já referida (n=2) a merwinita (n=3), a Wollastonita 

(silicato monocálcico, CaO.SiO2), o silicato bicálcico β, α e α’ (COUTINHO, 1997). 

 

Segundo COUTINHO (1997), a observação através do microscópio eletrônico tem 

permitido detectar a composição dos núcleos submicroscópicos de cristalização na 

escória granulada. 

 

Na escória resfriada lentamente aparecem ainda uma forma de sílica livre, coloidal, não 

combinada e componentes secundários, como os sulfetos de cálcio, de magnésio e de 

ferro, os óxidos de ferro ( FeO, Fe2O3 e Fe3O4) e os óxidos de magnésio. O potássio, o 

sódio e o titânio também entram na estrutura da escória (COUTINHO 1997). 

 

A quantidade de magnésio depende da porcentagem em que este óxido se encontra no 

minério de ferro e no fundente, mas é normalmente de 4% a 6%, podendo, no entanto, 

atingir valores maiores ou iguais a 20%. O magnésio encontra-se em solução sólida nos 

aluminatos, mas quando a porcentagem deste componente é baixa pode precipitar sob a 

forma de periclásio (COUTINHO 1997). O óxido ferroso encontra-se na proporção de 

0,5% a 1%. O teor de óxido de magnésio, composto propício à expansão, deve ser 

inferior a 2%  

 

Segundo COUTINHO (1997), a escória resfriada ao ar pode ser empregada como inerte 

para o concreto, estradas, etc. 
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Quando resfriada mais rapidamente, a escória transforma-se num material poroso, com a 

aparência de pedra-pomes; é a escória expandida, que depois de britada e classificada 

se utiliza como agregado leve para concreto. 

 

Além da escória granulada da indústria metalúrgica, as cinzas de combustão de carvão 

(cinzas volantes), a sílica volatizada de alguns processos metalúrgicos (sílica ativa), são 

os principais subprodutos industriais empregados como adições minerais. 

 

AGUILAR et al (2003) avaliou o desempenho de argamassas com adições de rejeitos 

industriais, no caso, sílica ativa e escória de alto-forno granulada e moída. Neste 

trabalho, os autores concluíram que o uso de sílica ativa foi capaz de diminuir a 

permeabilidade da argamassa. Os efeitos da adição de sílica ativa juntamente com 

escória finamente moída indicaram que a escória contribui pouco no desempenho, 

culminando, como sugestão, uma avaliação do efeito da escória como única adição 

mineral para que se possa ter uma visão mais clara de sua atuação. 

 

A influência das adições minerais, como a escória granulada  de alto-forno, cinza volante, 

calcário e cal, sobre a resistência à compressão e a porosidade de argamassa de 

cimento Portland, foi observada por PANDEY e SHARMA (2000), nas idades de 7, 28 e 

90 dias. Segundo estes autores, para todas as adições, a substituição de 10% em 

relação a massa de cimento Portland, aumentou a porosidade e diminuiu a resistência à 

compressão. Observou-se, também, um decréscimo na porosidade das argamassas com 

o desenvolvimento do período de hidratação, devido ao gradual preenchimento dos poros 

maiores, pelos produtos de hidratação dos materiais cimentícios. Já a resistência à 

compressão foi relativamente maior para as argamassas compostas de cinzas volantes  e 

escória de alto forno do que para as composta de calcário e cal.  

 

TEMIZ e KARAKECI (2002), investigaram a microestrutura de pasta de cimento contendo 

cinza volante com alto teor de cálcio e sílica ativa em substituição ao cimento Portland. 

Os autores observaram uma quantidade significante de silicato (SiO2) na composição 

química destas cinzas volantes. Este silicato reage com o Ca(OH)2, hidróxido de cálcio, 

formado durante a hidratação do cimento Portland, dando origem ao gel de C-S-H, 

silicato de cálcio hidratado, contribuindo assim para a diminuição da quantidade de 

Ca(OH)2, que é prejudicial para a resistência mecânica de concretos e argamassas. 
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DEMIRBOGA (2003) observou a influência da substituição de 10, 20 e 30%, em peso, de 

cinza volante, escória de alto forno, e sílica ativa por cimento Portland, na condutividade 

e na resistência à compressão de argamassas. O autor concluiu que nas substituições 

propostas de cinza volante, escória de alto forno e sílica pelo cimento Portland, houve um 

decréscimo na condutividade térmica das argamassas. Com 10% de sílica, 10 e 20% de 

cinza volante e todos os níveis de substituição utilizados para escória de alto-forno, 

houve um pequeno aumentou na resistência à compressão na idade de 120 dias. 

Entretanto, exceto para 10% de sílica ativa, as outras adições em todos os níveis de 

substituições reduziram a resistência à compressão nas idades de 7 e 28 dias. 

 

3.1.1.3.2 Mistura exaurida 

 

A mistura exaurida é um produto resultante da fabricação do magnésio metálico, 

importante elemento de liga na indústria de alumínio, principalmente na produção de 

peças automotivas e de latas para bebidas. O magnésio metálico é também utilizado em 

aplicações químicas, na produção de boro, lítio e hidrato de cálcio, na indústria 

pirotécnica, proteção catódica, etc.  

 

A produção mensal da mistura é estimada pelo fornecedor, RIMA INDUSTRIAL S. A., em 

5000 t/mês. 

 

A matéria-prima para a obtenção do magnésio metálico é a dolomita que é reduzida por 

processo silicotérmico para obtenção do cristal de magnésio que é posteriormente 

fundido em lingotes.  

 

A mistura exaurida é obtida pela redução de dolomita sinterizada pelo FeSi, resultando 

diversos óxidos, CaO, SiO2, MgO, Fe2O3 que se combinam entre si, constituindo-se em 

grande parte de silicato dicálcico ou ortosilicato (2CaO.SiO2, abreviadamente, C2S), que 

está presente em cimentos e escórias. Existem quatro fases polimorfas deste silicato, 

descritas conforme RAMACHANDRAN (1969); LEA (1970) e GUMIERI (2002). Seu ponto 

de fusão ocorre na temperatura de 2130ºC. A seqüência das transformações durante 

resfriamento é α → α’ → β → γ e durante o aquecimento é γ → α’ → α. 

 

• αC2S – sistema cristalino hexagonal, estável acima de 1420–1447ºC, sob 

condições de resfriamento sofre mudança reversível para a forma α’. Apresenta 
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densidade de 3,04 e pode ser estabilizado à temperatura ambiente pela adição de 34% 

de fosfato tricálcico (3 CaO.P2O5), porém quando estabilizado não apresenta 

propriedades cimentícias; 

  

• α’C2S – sistema cristalino ortorrômbico, estável entre 800–1447ºC, sob condições 

de resfriamento sofre mudança reversível para a forma β na temperatura.entre 650-

680ºC. Pode ser estabilizado à temperatura ambiente pela adição de 15% de 3CaO.P2O5, 

porém apresenta moderadas propriedades cimentícias. Possui densidade de 3,40, e é 

geralmente descrito pelo nome mineral bredigita; 

 

• βC2S – sistema cristalino monoclínico, é considerado como metaestável sendo 

que ele não pode ser obtido do aquecimento da forma γ. É formado pela inversão da 

forma α’ na temperatura entre 650-680ºC. O mineral puro inverte para a forma γ na 

temperatura de aproximadamente 520ºC. Possui densidade de 3,28 e é geralmente 

descrito pelo nome de larnita. RAMACHANDRAN (1969) cita que as propriedades 

hidráulicas da forma β dependem do estabilizador usado, indicando que o melhor é o 

P2O5; 

 

• γC2S – sistema cristalino ortorrômbico, estável abaixo de 725–830ºC. Acima desta 

faixa de temperatura pode inverter para a forma α’. Possui densidade de 2,97 e não 

apresenta propriedades hidráulicas. 

 

Devido à escassez de dados na literatura, não se sabe a fase polimorfa do silicato 

dicálcico presente na mistura exaurida. Pretende-se determiná-la neste trabalho.  

 

A mistura exaurida, apresenta em sua composição química o óxido de magnésio (MgO) e 

o óxido de cálcio (CaO), que livres, hidratam-se, aumentando de volume em relação às 

dimensões originais do cristal. 

 

O óxido de cálcio livre (CaO), ao hidratar-se, forma o hidróxido de cálcio ou portlandita 

(Ca(OH)2), cujo cristal tem maior volume. O processo de hidratação deste óxido ocorre de 

acordo com a equação (3.5) (MACHADO, 2000). 

 

CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(s) (3.5) 
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Na hidratação do CaO, há um aumento de 99% em volume e de 54% em superfície. A 

variação de volume, em alguns casos, leva à pulverização do material devido às tensões 

criadas pelas diferenças de volume molar (CINCOTTO, 1977; MACHADO, 2000). 

 

Segundo MACHADO (2000), a quantificação do teor de CaO livre, por exemplo, em 

escórias de aciaria, pode ser feita através de termogravimetria (TG)/termogravimetria 

derivada (DTG), por difração de raios X quantitativa  ou mesmo por extração por 

etilenoglicol ou em açúcar – sabe-se que a cal livre é solúvel tanto em solução de açúcar 

a 10%, quanto em solução de etilenoglicol (GUMIERI, 2000). 

 

Para cimento Portland, por exemplo, a quantidade de CaO livre está limitada ao intervalo 

de 3 a 5% para que não ocorra uma expansão destrutiva do concreto e argamassa 

endurecidos. TAYLOR (1997) e METHA E MONTEIRO (1994) observam que o óxido de 

cálcio livre raramente está presente em quantidades significativas no cimento Portland, 

porém, quando isto ocorre, é conseqüência do mau proporcionamento das matérias-

primas ou deficiência do processo de produção do cimento.  

 

O óxido de magnésio livre (MgO), ao hidratar-se, forma o hidróxido de magnésio ou 

brucita (Mg(OH)2. Segundo WEST (1971), nessa transformação, o cristalito do hidróxido 

de magnésio pode aumentar de volume em até 119,54% do volume inicial do cristalito de 

MgO. O processo de hidratação deste óxido ocorre de acordo com a equação (3.6) 

(MACHADO, 2000).  

 

MgO(s) + H2O(l) → Mg(OH)2(s) (3.6) 

 

O Magnésio pode se apresentar na forma livre, como periclásio (MgO), ou quimicamente 

combinado em solução sólida com outros óxidos. Quando a fração de MgO, presente na 

escória de aciaria, por exemplo, está quimicamente combinada na forma de monticelita 

(CMS = CaO.MgO.SiO2) e da merwinita (C3MS2 = 3CaO.MgO.SiO2) é quimicamente 

estável (SHOUSUN, 1980; TAYLOR, 1997, MACHADO 2000). 

 

GUMIERI (2002), cita que métodos para determinação do MgO livre não são reportados 

na literatura. ARJUNAN e KUMAR (1994) propõem um método  de determinação de MgO 
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livre em clínquer por nitrato de amônio, porém não se encontra na literatura corrente 

referência deste método. MOTZ e GEISELER (2001) citam que não existe um método 

confiável para a determinação do MgO livre. 

 

Normalmente, o teor de magnésio livre em uma matéria-prima é limitado em função das 

especificações e da aplicação final do produto. Como exemplo, pode-se citar que, a fim 

de evitar a expansão do MgO livre na produção de clínquer, a quantidade de óxido de 

magnésio na composição química é usualmente limitada entre 4 e 5%, podendo chegar 

até 6,5%, conforme a norma NBR 5732 – Cimento Portland Comum – Especificações. 

Uma parte substitui o cálcio nos compostos do clínquer, e o excesso, acima de 2%, 

cristaliza-se como o periclásio (MACHADO, 2000). 

 

A importância de se determinar a porcentagem de compostos expansivos em materiais 

cimentícios foi relatada por GUMIERI (2002). A autora registra como exemplo, a 

ocorrência da ruptura da fundação de um edifício, no Canadá, na década de sessenta, 

atribuída à expansão de um aterro construído com escórias de aciaria, localizado sob o 

edifício. Neste caso, empregou-se escórias de alto-forno e escórias de aciaria de fornos 

Siemens-Martin, sem a devida separação da fração metálica. A obra foi construída no 

ano de 1962 e, no início de 1963, a ocorrência de fissuras foram detectadas na fundação. 

Em 1967, a expansão vertical da camada de aterro chegou a atingir 9%.  

 

Reforçando o fenômeno ocorrido no Canadá, MACHADO (2000) cita  que os estágios de 

corrosão e oxidação do ferro metálico, na escória de aciaria, contribuem para 

transformações volumétricas pelas diferenças de volume molar dos produtos de oxidação 

e corrosão. Esta variação de volume pode gerar uma expansão de 77% a 329% em 

relação à forma metálica (Fe0) (MACHADO, 2000). 

 

 
3.1.2 Propriedades das argamassas 

 

Para avaliar o desempenho das argamassas, suas propriedades são definidas nos 

estados fresco e endurecido. 
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3.1.2.1  No estado fresco 

 

Quando se determinam as propriedades no estado fresco dos concretos, argamassas ou 

pastas, utilizam-se métodos arbitrários empíricos, numa tentativa de simular situações 

reais. Se baseados em considerações teóricas, os resultados destes métodos podem não 

representar a realidade (CINCOTTO e RAGO, 1999). 

 

- CONSISTÊNCIA 

A consistência é a propriedade da argamassa pela qual esta tende a resistir à 

deformação e, a manutenção com o tempo diz respeito à capacidade da argamassa 

manter esta tendência ao longo do tempo de aplicação (CINCOTTO et al, 1995). Diversas 

literaturas classificam as argamassas, segundo a consistência, em argamassas secas, 

plásticas ou fluidas, existindo um sentido crescente de valores da consistência da 

argamassa seca para fluida. Esta classificação baseia-se na situação da película da 

pasta que envolve os grãos do agregado. Na argamassa seca, a pasta preenche os 

vazios entre os poros, os quais permanecem em contato. A argamassa plástica constitui-

se uma fina película de pasta que atua como lubrificante na superfície dos grãos de 

agregado e a argamassa fluida caracteriza-se pela imersão dos grãos de agregado na 

pasta. A Figura 3.7 (ROSELLO, 1976; SABBATINI, 1984; CINCOTTO et al, 1995), 

apresenta esquematicamente as três situações.  

 

 

Figura 3.7– Consistência de argamassas 
                                       FONTE: CINCOTTO et al (1995) 
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A consistência é diretamente determinada pelo conteúdo de água, sendo influenciada 

pelos seguintes fatores: relação água/aglomerante; relação aglomerante/areia; 

granulometria da areia, natureza e qualidade do aglomerante, teor de ar incorporado, 

bem como da energia empregada na amassadura (CINCOTTO et al, 1995; GOMES, 

1995). 

 

O gráfico da Figura 3.8, demonstra a influência das variações na composição das 

argamassas sobre a consistência quanto à relação água/aglomerante. Embora a relação 

aglomerante/areia mantenha-se a mesma nos quatro traços indicados na Figura 3.8, 

observa-se que, quanto maior o teor de cal, maior deverá ser o fator água/cimento 

necessário para que a argamassa passe de uma consistência mais seca a uma mais 

fluida. 

 

Figura 3.8– Variação na consistência pela influência de variações na composição de 
argamassas. 
FONTE: CINCOTTO et al (1995). 
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Dentre os vários métodos de ensaio proposto para a avaliação da consistência, a seguir 

apresenta-se o preconizado pela NBR 7215 (1991) – Determinação do Índice de 

Consistência na Mesa. Este método consiste na medida do espalhamento (diâmetros) de 

uma porção de argamassa inicialmente moldada, que é forçada a deformar-se mediante 

quedas padronizadas dessa mesa (30 golpes em 30 segundos), e são medidos 2 

diâmetros ortogonais da base do tronco de cone de argamassa após a deformação, 

sendo a média aritmética dessas medidas o chamado índice de consistência, expresso 

em milímetros (este ensaio é também conhecido como “flow table test”) (NBR 7215,1991; 

CINCOTTO et al, 1995). 

 

- PLASTICIDADE 

A plasticidade é a propriedade pela qual a argamassa tende a reter a deformação, após a 

redução do esforço de deformação (CINCOTTO et al, 1995). 

 

A plasticidade e a consistência são as propriedades que efetivamente caracterizam a 

trabalhabilidade, sendo que a avaliação dessas propriedades em alguns métodos de 

ensaio ocorre em conjunto. A plasticidade é influenciada pelo teor de ar, pela natureza do 

aglomerante e pela intensidade de mistura das argamassas (CINCOTTO et al, 1995). 

 

VARGAS e COMBA (1984), em trabalho teórico-experimental realizado para revisão de 

norma espanhola de alvenaria, observaram que uma argamassa no estado fresco, com 

plasticidade adequada, apresenta baixa segregação de água, o que resulta a importância 

da retenção de água. Nesse estudo, também os autores observaram que a classificação 

da plasticidade, realizada pelos pedreiros que preparam e aplicam argamassa, é 

coincidente com o conteúdo de finos menores do que 0,075 mm na mistura seca 

(cimento, cal e areia), com a consistência compreendida entre limites que variam de uma 

mistura a outra. A Tabela III.5 apresenta os conteúdos de finos da mistura seca, segundo 

a soma dos pesos das frações dos aglomerantes e da areia que passam na peneira 

0,075 mm dividida pela sua massa total. Às porcentagens estabelecidas, estão 

associadas as classificações de plasticidade que, no Brasil, correspondem aos termos 

“argamassa rica, argamassa média e argamassa pobre”. 
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Tabela III. 5– Conteúdo de finos da mistura seca (< 0,075mm). 

% mínima de finos da mistura seca de uma argamassa 
Plasticidade 

Sem aditivo plastificante Com aditivo plastificante 

Rica > 25 > 20 

Média 25 a 15 20 a 10 

Pobre < 15 < 10 

FONTE: CINCOTTO et al (1995) 

 

- TRABALHABILIDADE 

A influência da granulometria do agregado sobre a consistência diz respeito às 

dimensões, à distribuição granulométrica e à forma dos grãos, sendo particular a cada 

tipo de areia empregada. Encontra-se na literatura, a análise da influência do agregado 

sobre a trabalhabilidade, resultado de uma série de propriedades. Porém, a 

trabalhabilidade relaciona-se principalmente à consistência, através da qual é avaliada 

tecnologicamente. Em termos práticos, a trabalhabilidade significa a facilidade de 

manuseio por parte do operário que prepara e aplica a argamassa. Nesse sentido, a 

trabalhabilidade não se constitui em uma propriedade “per si”, na medida em que 

dependerá do julgamento subjetivo por parte do operário. Embora à trabalhabilidade 

possam associar-se, ainda, as propriedades de plasticidade, retenção e exsudação de 

água, coesão interna, tixotropia, adesão e massa específica, a influência do agregado 

sobre a mesma representa, também, a influência sobre a consistência. Vários estudos 

sobre trabalhabilidade indicam que ela é alterada de forma positiva à medida em que 

decresce o módulo de finura do agregado, mantém-se a continuidade da granulometria e 

decresce o teor de grãos angulosos (CINCOTTO et al, 1995). 

 

Com relação ao aglomerante, a prática tem mostrado que a utilização de cal repercute 

favoravelmente na trabalhabilidade da argamassa (CINCOTTO et al, 1995; CINCOTTO e 

RAGO, 1999; RIBEIRO et al, 2002) devendo-se, no entanto, analisar posteriormente, a 

influência do teor desse aglomerante nas demais propriedades. Nos cimentos, observa-
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se que as diferentes classes de resistência não têm influência significativa sobre a 

trabalhabilidade da argamassa. Mas, os cimentos que possuem maior finura podem 

resultar em argamassas com maior trabalhabilidade e maior retenção de água 

(CINCOTTO et al, 1995). 

 

Sob o ponto de vista prático, segundo GOMES (1995), uma argamassa de boa 

trabalhabilidade é aquela que sem ser fluida, permite a penetração de uma colher de 

pedreiro; não adere à colher e ao mesmo tempo é coesa; ao ser transportada para a 

desempenadeira e quando projetada à base permanece úmida o suficiente para ser 

espalhada e sarrafeada, mantendo-se ainda em boas condições para receber o 

tratamento superficial previsto. 

 

CINCOTTO et al (1995), cita que o conjugado das propriedades físicas (coesão, atrito 

interno e viscosidade), determinam a trabalhabilidade das argamassas.  

 

GOMES (1995) propôs em seu trabalho a aplicação da técnica do penetrómetro (K Slump 

Test) para avaliar a consistência e a trabalhabilidade das argamassas à base de ligantes 

hidráulicos, a serem utilizadas em revestimentos de edifícios. Segundo o autor, este 

método caracterizou-se pela sua versatilidade podendo ser utilizado tanto em laboratório 

de ensaios como nos canteiros de obra. 

 

- COESÃO E TIXOTROPIA 

 

A coesão refere-se às forças físicas de atração existentes entre as partículas sólidas da 

argamassa e às ligações químicas da pasta aglomerante. Está diretamente ligada aos 

constituintes mais finos, isto é, à área específica dos sólidos, sendo a responsável pela 

coesão das argamassas. A coesão pode ser alterada variando-se a superfície específica 

dos sólidos e a quantidade de água presente na mistura (BOMBLED, 1967; CINCOTTO 

et al 1995). 

 

A tixotropia é a propriedade pela qual um material sofre transformações isotérmicas 

reversíveis do estado sólido para o estado de gel (SELMO, 1989; CINCOTTO et al, 

1995). O estado de gel, no caso de argamassas, refere-se à massa coesiva de 

aglomerante na pasta, mais densa após a hidratação.  
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A influência da cal sobre a consistência e a trabalhabilidade das argamassas provém das 

condições de coesão interna que a mesma proporciona, em função da diminuição da 

tensão superficial da pasta aglomerante e da adesão ao agregado. A estabilidade plástica 

das argamassas origina-se também da coesão interna (CINCOTTO et al, 1995). 

 

- RETENÇÃO DE ÁGUA 

 

É a capacidade da argamassa fresca em manter sua consistência ou trabalhabilidade 

quando sujeita a solicitações que provocam perda de água (evaporação, sucção, 

absorção pelo componente) (CINCOTTO et al, 1995). O tempo disponível para o pedreiro 

aplicar, regularizar e desempenar a camada de revestimento também depende da 

retenção de água, sendo função da superfície específica dos materiais constituintes da 

argamassa, uma vez que depende da tensão superficial da pasta aglomerante. Segundo 

(CINCOTTO e RAGO, 1999; RIBEIRO et al, 2002), as argamassas de cal apresentam 

características favoráveis de retenção de água pela elevada superfície específica da cal e 

pela grande capacidade de adsorção de seus cristais (até 100% do seu volume). 

 

Segundo GOMES (1995), a retenção de água é uma propriedade que confere 

capacidade da argamassa não enrijecer em contato com superfícies absorventes e, desta 

forma, as propriedades das argamassas endurecidas dependem da retenção de água 

adequada, para que as reações químicas se efetuem durante a cura. 

 

O aumento da capacidade de retenção de água é obtido ainda pela utilização de aditivos 

cujas características impedem a perda de água para o componente, como é o caso dos 

derivados de celulose, e aditivos que impedem a percolação de água capilar, como os 

aditivos incorporadores de ar (CINCOTTO et al, 1995). 

 

Além de determinar as condições de manuseio da argamassa, a retenção de água influi 

sobre as propriedades no estado endurecido, na medida em que determina as condições 

de hidratação do cimento e a carbonatação da cal, responsáveis pela evolução do 

processo de endurecimento. A retenção de água tem influência sobre as condições de 

contato da argamassa com a base e a retenção da umidade. Estas condições agem 

sobre a retração por secagem e sobre a resistência mecânica e a aderência do 

revestimento. Segundo SABBATINI (1984), a capacidade de retenção de água da 

argamassa varia em função do potencial de absorção da base. 
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O gráfico apresentado na Figura 3.9 demonstra a relação entre a perda de água da 

argamassa e a sucção inicial do tijolo para três argamassas com diferentes composições. 

 

Os fatores que influem sobre a capacidade de retenção de água das argamassas são: a 

área específica dos materiais constituintes e o número de íons ativos por unidade de 

superfície; a maturação prévia das argamassas de cal (período em que a pasta de 

argamassa de cal é deixada em descanso antes da aplicação); natureza da cal; relação 

cal/cimento no traço; relação agregado/aglomerante do traço (SELMO, 1989; CINCOTTO 

et al, 1995). 
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Figura 3.9 – Perda de água de argamassa em função da sucção dos blocos (tempo de 
contato 4 minutos). 
FONTE: CINCOTTO et al (1995). 
 

Em função da sua área específica, os aglomerantes são os principais responsáveis pela 

capacidade de retenção de água. A maturação prévia da pasta de cal ou da argamassa 

melhora a capacidade de retenção de água e a plasticidade da mesma e resulta em 

melhores condições de hidratação do cimento, se comparada, à situação de adição da 

cal em pó à mistura. A argamassa endurecida apresenta melhores resultados de 
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resistência de aderência quando a maturação é realizada previamente (CINCOTTO et al, 

1995). 

 

Quanto à natureza da cal, CINCOTTO et al (1995) observou melhores resultados, em 

termos de retenção de água, com o emprego de cal dolomítica. Também foi observado 

que a qualidade da cal influi nos resultados obtidos para argamassas mistas com relação 

à retenção de água. 

 

O teor de cal é também fator determinante na retenção de água, e para que hajam 

alterações significativas nessa propriedade é necessário que a adição de cal ocorra pelo 

menos em igual proporção ao teor de cimento. Quanto à relação agregado/aglomerante, 

CINCOTTO et al (1995) observa que no caso de grande consumo de aglomerante, a 

retenção de água é elevada, independentemente do teor de cal. No entanto, quando 

decresce o consumo de aglomerante, a retenção de água da argamassa melhora com o 

aumento da relação cal/cimento, conforme pode-se observar no gráfico da Figura 3.10. 

Fixando-se a relação cal/cimento, a retenção de água decresce com o aumento da 

relação agregado/aglomerante, conforme mostra a Figura 3.11. 
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Figura 3.10 – Variação da retenção de água de argamassas de cimento Portland e cal, 
conforme as relações cal/cimento e agregado úmido/aglomerante, traço em volume. 
FONTE: CINCOTTO et al (1995). 



 46 

 

Figura 3.11 – Variação da retenção de água de argamassas de cimento Portland e cal, 
conforme o aumento da relação agregado úmido/aglomerante, dos traços em volume, 
estando a relação cal/cimento, em volume, fixa e igual a 1.  
FONTE: CINCOTTO et al (1995). 

 

- MASSA ESPECÍFICA E O TEOR DE AR INCORPORADO 

 

A massa específica absoluta da mistura aglomerante/agregado refere-se ao volume do 

material sólido, não sendo considerados os vazios, constituindo-se na relação entre a 

massa de material sólido no vácuo e o volume a uma temperatura estabelecida. Quando 

o volume do material sólido inclui os vazios permeáveis, a massa específica é 

denominada massa específica aparente ou massa específica unitária. A massa unitária 

constitui-se na massa do material que ocupa um recipiente com capacidade unitária, 

valor utilizado para a conversão de quantidades expressas em massa para quantidades 

expressas em volume (CINCOTTO et al, 1995).  

 

Os vazios presentes na argamassa são, na realidade, ar aprisionado, incorporado ou 

espaços deixados após evaporação do excesso de água, e dependem da granulometria 

das partículas mais finas da mistura. 

 

O teor de ar tem influência sobre a resistência de aderência dos revestimentos, o que 

limita a dosagem de aditivos incorporadores de ar empregados em argamassas de 
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revestimento. Observa-se ainda que o teor de ar é inversamente proporcional ao teor de 

aglomerante (CINCOTTO et al, 1995). 

Os métodos conhecidos para determinação da massa específica consistem, de maneira 

geral, em preencher, de forma padronizada, um recipiente cilíndrico, rígido, de volume e 

massa conhecida, com argamassa. Após adensamento, nivelamento da superfície da 

argamassa e limpeza do copo externamente, é determinada a massa do conjunto 

(recipiente + argamassa). A massa específica da argamassa é expressa através da 

equação (CINCOTTO et al, 1995): 

 

 

onde: 

γma : massa específica da argamassa, em g/dm3; 

Mra: massa do recipiente cheio de argamassa, em g; 

Mr: massa do recipiente vazio, em g; 

Vr: volume do recipiente, em dm3. 

 

Para determinação do teor de ar incorporado, o método mais comum utilizado baseia-se 

na lei de Boyle, empregada na determinação do teor de ar pela relação da pressão e do 

volume em uma dada temperatura (método pressométrico – ou manométrico). Nesse 

método, o medidor empregado é constituído por uma campânula de medida e um sistema 

de vedação. O seu princípio de operação consiste na introdução de água, até uma 

determinada altura, sobre a amostra de volume conhecido de argamassa, e na aplicação 

de uma pressão de ar pré-estabelecida, por meio de uma pequena bomba, sobre a água. 

A determinação consiste na redução do volume de ar da amostra de argamassa, pela 

observação da quantidade de água que penetra sob a pressão aplicada, sendo que essa 

quantidade é calibrada em termos de porcentagem de vazios de ar na amostra de 

argamassa. Assim o equipamento fornece diretamente o volume de ar da amostra 

(CINCOTTO et al, 1995). 
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- ADESÃO INICIAL 

 

A adesão inicial, ou aderência da argamassa fresca à base é a propriedade que 

caracteriza o comportamento futuro do conjunto base-revestimento quanto ao 

desempenho decorrente da aderência. A forma como ocorre essa adesão inicial depende 

tanto das características de trabalhabilidade da argamassa, quanto das características de 

porosidade, rugosidade da base, ou de tratamento prévio que aumente a superfície de 

contato entre os materiais (CINCOTTO et al, 1995). 

 

Na literatura observa-se a existência de análises antagônicas sobre a determinação da 

adesão inicial. Segundo ROSSELLO (1989), apud SELMO (1989), a adesão inicial está 

essencialmente ligada às características reológicas da pasta aglomerante, atribuída à 

baixa tensão superficial da pasta, à responsabilidade pela adesão física ao substrato e 

aos grãos do agregado. Na análise de ADDLESON (1986), a aderência do revestimento 

ocorre basicamente pela ancoragem mecânica da pasta e da argamassa aos poros e 

irregularidades da base, sendo atribuída pouca importância à tensão superficial. A 

ancoragem mecânica do revestimento é função da natureza da argamassa, da base e de 

fatores externos, como por exemplo, as condições de limpeza da base, que determinam a 

capacidade da argamassa de molhar a mesma. 

 

 

3.1.2.2 No estado endurecido 

 

As propriedades da argamassa no estado endurecido apresentam-se intimamente 

relacionadas aos componentes da base e à forma como ocorre a ligação entre a 

argamassa e estes componentes. Algumas dessas propriedades só podem ser avaliadas 

em conjunto com estes componentes, uma vez que a natureza dos mesmos influenciam 

as propriedades (CINCOTTO et al, 1995). 

 

- RESISTÊNCIA MECÂNICA 

 

A resistência mecânica das argamassas de revestimento diz respeito á capacidade das 

mesmas resistirem às tensões de tração, compressão ou cisalhamento, às quais o 

revestimento pode estar sujeito. Os esforços que geram essas tensões nas superfícies 

verticais provêm de cargas estáticas ou dinâmicas, decorrentes do tipo de uso da 
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edificação e das solicitações decorrentes de fenômenos térmicos ou climáticos que, por 

sua vez, dependem das condições de exposição das superfícies. 

 

A resistência à compressão manifesta-se na argamassa a partir do seu endurecimento, 

determinado por diferentes mecanismos, caso a argamassa contenha cal ou não. O 

endurecimento em argamassas de cimento Portland ocorre pelas reações de hidratação 

do cimento quando, na presença de água, os silicatos e aluminatos constituintes do 

cimento Portland resultam em produtos hidratados na pasta endurecida. As propriedades 

mecânicas da pasta hidratada dependem da estrutura física dos produtos resultantes da 

hidratação, especialmente das forças físicas e químicas de coesão, da relação água/ 

cimento e do teor de aglomerante (CINCOTTO et al, 1995). 

 

A presença de cal na argamassa gera outro tipo de processo que resulta no 

endurecimento da mesma, ou seja, o processo de carbonatação do hidróxido de cálcio 

pela ação do anidrido carbônico do ar. Esta reação é mais lenta do que o processo de 

endurecimento das argamassas de cimento Portland. 

 

No caso da cal dolomítica, a presença de óxido de magnésio resulta numa hidratação 

mais lenta do que a processada na presença de cal cálcica, ocorrendo simultaneamente 

a carbonatação. Nesse caso, pode ocorrer uma hidratação retardada no amassamento 

ou após a aplicação, cujo aumento de volume compromete a estabilidade da argamassa. 

 

Pesquisas realizadas por CINCOTTO et al (1985) demonstraram que o proporcionamento 

dos materiais constituintes de argamassas têm influência sobre a resistência mecânica, 

observando-se, através de ensaios realizados, que as resistências à tração e à 

compressão aumentam com a adição de pequenos volumes de cal, sendo que volumes 

mais elevados provocam decréscimo significativo nas resistências. Constatou-se também 

que o aumento do volume de cal provoca um decréscimo significativo do módulo de 

deformação estática. 

 

Em especial, a resistência ao desgaste superficial ou à abrasão é influenciada pelo teor 

de aglomerante, pela granulometria da areia e sua natureza, sendo especialmente 

prejudiciais os finos de natureza argilosa (CINCOTTO et al, 1995). 
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Entre as solicitações a que pode estar sujeita a argamassa endurecida, destacam-se as 

solicitações devidas às movimentações higroscópicas e térmicas tanto no próprio 

revestimento quanto na base. A movimentação higroscópica origina-se no deslocamento 

da água ou da umidade no interior dos materiais, o qual ocorre por meio de difusão, por 

forças externas (penetração de água na superfícies) e por capilaridade, e resulta na 

variação dimensional dos materiais, componentes ou elementos. Essa variação 

dimensional provém da variação no teor de umidade, que pode ter origem na umidade 

ascensional do solo; umidade de infiltração; umidade de condensação superficial ou 

interna e umidade acidental. Podem ocorrer, ainda, movimentos higroscópicos 

diferenciados entre as várias camadas (reboco, emboço, chapisco e base) gerando 

tensões de cisalhamento nas interfaces (ADDLESON, 1986; CINCOTTO et al, 1995). 

 

A resistência mecânica e a elasticidade da argamassa condicionam seu comportamento 

quando sujeitas a essas solicitações podendo, quando não suficientes para responder a 

elas, determinar o aparecimento de fissuras e a desagregação que comprometem a 

durabilidade (CINCOTTO et al, 1995). 

 

A movimentação térmica ocorre devido às solicitações da temperatura ambiente e à 

radiação solar incidente sobre os revestimento externos e caracteriza-se por variações 

dimensionais cuja intensidade e amplitude dependem do coeficiente de dilatação térmica 

da argamassa, das variações de umidade relativa do ambiente e da ação de forças 

externas como a aderência a base, por exemplo (SELMO, 1989; CINCOTTO et al, 1995). 

As tensões geradas pelas movimentações térmicas podem ser de compressão ou tração, 

conforme o movimento seja de expansão ou de tração. 

 

CEBECI (1989) estudou a influência da temperatura e da umidade ambientes sobre a 

resistência de argamassas de cimento Portland e argamassas de cal e cimento Portland 

demonstrando que a resistência final de uma argamassa de cimento Portland é afetada 

negativamente pela alta temperatura, enquanto nas argamassas de cal e cimento 

Portland tanto a resistência inicial, quanto a final aumentam com a temperatura. Esse 

efeito, segundo o autor, é mais acentuado quanto maior o teor de cal e é observado em 

todos os níveis de umidade e períodos de cura avaliadas. 

 

- ELASTICIDADE OU CAPACIDADE DE DEFORMAÇÃO 
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A elasticidade é a capacidade que a argamassa apresenta em se deformar sem que 

ocorra ruptura, retornando às suas dimensões iniciais quando cessam as solicitações que 

lhes são impostas (CINCOTTO et al, 1995). Segundo SELMO (1989), a elasticidade é 

uma propriedade que determina a ocorrência de fissuras no revestimento e, dessa forma, 

influi decisivamente sobre o grau de aderência da argamassa à base e, 

consequentemente, sobre a estanqueidade da superfície e sua durabilidade. 

 

A ocorrência de fissuras decorre da elasticidade e resistência à tração inadequadas 

diante das tensões de tração resultantes da retração por secagem, retração térmica ou 

ações externas ao revestimento. A adequação da elasticidade e da resistência à tração 

não significa a total inexistência de fissuras, mas sim, a ocorrência de fissuras 

microscópicas e com pequeno distanciamento entre si, de modo a não se propagarem 

por efeitos térmico e higroscópico, não sendo assim prejudiciais à estanqueidade e á 

durabilidade do revestimento (CINCOTTO et al, 1995). 

 

A resistência ao cisalhamento da interface base/argamassa condiciona o espaçamento 

entre as fissuras, sendo que, diante do aumento desse espaçamento, cresce o risco de 

deslocamento do revestimento (JOISEL, 1981; CINCOTTO et al, 1995). Dessa maneira, a 

resistência de aderência por cisalhamento deve apresentar-se na mesma ordem de 

grandeza que a resistência à tração, a fim de garantir que as fissuras mantenham-se em 

condições não prejudiciais (SELMO, 1989; CINCOTTO et al, 1995). 

 

A elasticidade da argamassa, expressa pelo seu módulo de elasticidade, quando o 

revestimento é submetido a esforços de compressão, apresenta-se, em geral, adequada 

às tensões geradas, não sendo atingido o limite da resistência à compressão 

(CINCOTTO et al, 1995). 

 

O módulo de elasticidade caracteriza a deformalidade de argamassa endurecida e pode 

ser calculado utilizando-se a norma ASTM C 125-91- “Standard Test Method for 

Fundamental Transverse, Longidutinal, and Torsional Frequencies of Concrete 

Specimens”. Através de ensaios por freqüência ressonante, obtém-se o módulo de 

elasticidade dinâmico. Tal metodologia foi utilizada por GOMES (1995) com vista a 

quantificar os módulos apresentados por argamassas padronizadas em laboratório e, 

foram obtidos através de barras prismáticas de 40 x 40 x 16 mm. 
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- RESISTÊNCIA AO FOGO 

 

A resistência ao fogo na edificação é relacionada à estabilidade e integridade dos 

elementos que a constituem quando sujeitas à elevação de temperatura decorrente da 

ação do fogo. A manutenção dessa estabilidade e integridade depende, entre outros 

aspectos, das características dos materiais constituintes, visando impedir a elevação 

acentuada da temperatura (BERTO, 1988; CINCOTTO et al, 1995). Segundo BRITISH 

STANDARDS INSTITUTION (1976), o revestimento contribui para a resistência ao fogo 

da parede, no entanto, não se pode atribuir essa propriedade ao revestimento em 

separado. 

 

- RETRAÇÃO 

 

Dentre as propriedades da argamassa no estado endurecido, a retração tem um papel 

fundamental no desempenho do revestimento quanto à estanqueidade e durabilidade. A 

retração é o resultado de um mecanismo complexo, relacionado ao processo de variação 

na umidade da pasta aglomerante. Ao ser aplicada, a argamassa perde água de 

amassamento para a base, por efeito de sucção, o qual é tanto mais acentuado quanto 

mais porosos forem os componentes da base. Também influem condições de 

temperatura, incidência solar, umidade relativa e velocidade do ar. Essa perda de água 

ocasiona movimentação reversível ou irreversível, estando a primeira relacionada à 

capacidade de absorção de água do sistema base-revestimento e a movimentação 

irreversível relacionada ao processo de secagem, ocorrendo especificamente nos 

materiais que requerem água no seu preparo e manuseio, como as argamassas. A Figura 

3.12, ilustra os movimentos de água reversíveis e irreversíveis no concreto, o que se 

apresenta de modo análogo para os revestimentos a base de cimento, como as 

argamassas (CINCOTTO et al, 1995). 
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Figura 3.12 – Ilustração de movimentos de água reversíveis e irreversíveis no concreto. 
FONTE: CINCOTTO et al (1995) 

 

Os movimentos irreversíveis resultam da evaporação da água de amassamento, gerando 

tensões de tração, e das reações químicas que ocorrem na hidratação do cimento 

Portland. A carbonatação dos hidróxidos de cálcio e magnésio também provoca retração, 

porém, sem efeito físico. A capacidade de absorver deformações determina o 

comportamento do revestimento a esses movimentos, o que se traduz por maior ou 

menor fissuração nas primeiras idades (CINCOTTO et al, 1995). 

 

O mecanismo de retração consiste na variação de volume que ocorre na argamassa 

devido à remoção da água pelas forças superficiais do gel da pasta aglomerante (água 

absorvida) e da água retida entre as superfícies do cristais (água intersticial ou zeolítica), 

durante o processo de secagem. FERRARIS e WHITTMAN (1987), ressaltaram, no 

entanto, que os mecanismos que efetivamente determinam a retração estão ligados a 

aspectos que não podem ser analisados somente em nível macroscópico. Segundo eles, 

é necessária uma rigorosa análise do estado de tensões, das deformações provocadas e 

da fissuração observada. 

 

Dentre os fatores que têm influência sobre a retração pode-se dizer que o papel mais 

importante cabe ao agregado que inibe a retração que ocorreria na pasta. A 

granulometria do agregado determina o volume de vazios a ser preenchido. Quanto mais 

elevado for este volume maior será o teor de pasta necessário, elevando-se o potencial 
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de retração da argamassa. Nas primeiras horas após a aplicação, a retração é regulada 

pela retenção de água da argamassa, daí considerar-se a adição de cal como fator 

inibidor da retração (IPT, 1995). Segundo RAGSDALE e RAYNHAM (1972), a influência 

do agregado sobre a retração ocorre na seguinte ordem de grandeza, de acordo com 

ensaios realizados: areia normatizada (segundo NBR 7214 – Areia normal para ensaio de 

cimento) – retração de 0,04%; areia fina e com granulometria contínua – 0,07%; areia 

grossa com granulometria descontínua – 0,08%; areia fina com granulometria 

descontínua – 0,11%. Observa-se que a pior condição (areia fina com granulometria 

descontínua) apresenta retração quase três vezes maior do que a retração resultante na 

condição mais favorável (areia Normal). 

 

O teor de água da argamassa também tem influência sobre a retração na medida em 

que, aumentando-se a quantidade de água, o volume de agregado será reduzido e o 

volume de pasta aumentado, elevando-se o potencial de retração (CINCOTTO et al, 

1995). 

 

O teor de aglomerantes determina a retração por hidratação e por carbonatação, as quais 

relacionam-se aos processos de endurecimento da pasta aglomerante. O teor de cimento 

eleva o potencial de retração da argamassa, sendo responsável pelo aumento da 

retração por hidratação, significativamente superior à retração por carbonatação 

(SABBATINI, 1984; CINCOTTO et al, 1995). 

 

As condições ambientais sob as quais desenvolve-se a cura da argamassa têm influência 

sobre a retração na medida em que controlam a velocidade de evaporação da água. As 

condições de temperatura e umidade do ar também influênciam sobre as reações de 

hidratação e carbonatação, sendo que nas primeiras horas de incidência solar 

continuada, a elevação da temperatura acelera o endurecimento sem que haja uma 

adequada acomodação das tensões, podendo gerar o aparecimento precoce de fissuras 

(CINCOTTO et al, 1995). 

 

CEBECI et al (1989) apud Selmo (1989) estudaram a influência das condições de 

temperatura e umidade sobre a retração de secagem de argamassas de cimento Portland 

(1:3) e cimento Portland e cal (1:0,2:3,75 e 1:0,8:7,5), demonstrando através de 

resultados experimentais que temperaturas elevadas aumentam a retração nas primeiras 

idades, mas reduzem a retração em idades mais avançadas. Observaram, também, que 
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a retração inicial pode ser reduzida mantendo-se as argamassas úmidas durante os 

primeiros dias de cura. Evidenciou-se através de ensaios que o proporcionamento 

adequado cimento: cal: areia pode diminuir o potencial de retração da argamassa. 

 

- ADERÊNCIA 

 

Propriedade da argamassa no estado endurecido, a aderência tem papel significativo no 

desempenho do revestimento. Não diz respeito somente à argamassa, mas ao seu 

comportamento quanto à absorção de tensões que surgem na interface do revestimento 

com os componentes da base (CINCOTTO et al, 1995). 

 

A aderência é significativamente influenciada pelas condições da base, como porosidade 

e absorção de água, resistência mecânica, textura superficial e pelas próprias condições 

de execução do assentamento de componentes da base. A superfície de contato efetivo 

entre argamassa e a base exige um assentamento homogêneo sem descontinuidades 

excessivas entre juntas de componentes. A natureza do aglomerante tem também 

influência sobre a aderência. Constata-se que essa influência deve-se à macroestrutura 

da pasta aglomerante, identificando-se valores maiores de resistência de aderência à 

tração em argamassas de cal dolomítica em relação às argamassas de cal cálcica 

(CINCOTTO e RAGO, 1999). As argamassas de cal, em geral, devido à sua plasticidade 

e retenção de água, permitem o preenchimento das irregularidades da base repercutindo 

favoravelmente sobre a aderência. 

 

A capacidade de aderência da interface base-argamassa depende, ainda, da capacidade 

de retenção de água, da consistência e do conteúdo de ar da argamassa. Ao contrário da 

retração, a aderência é influenciada favoravelmente pela granulometria fina do agregado 

(CINCOTTO et al, 1995). 

 

A avaliação da aderência de revestimento pode ter várias finalidades, desde a 

comparação de diferentes composições de argamassas até a trabalhos de campo, 

passando pelo controle da execução de serviços ou, até mesmo, pela realização de 

diagnósticos de revestimentos com problemas patológicos (GOMES, 1995). 

 

A avaliação da aderência dos revestimentos é realizada através do ensaio de 

arrancamento, também conhecido como “Pull off Tests”, obtendo-se deste ensaio o valor 
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da tensão necessária para se arrancar do paramento um disco metálico de 50 mm de 

diâmetro e 25 mm de altura, através de um dispositivo específico (GOMES, 1995).  

 

- PERMEABILIDADE 

 

Ligada essencialmente à estanqueidade da edificação à água, a permeabilidade é a 

propriedade que caracteriza a passagem de água através da argamassa endurecida por 

meio de infiltração sob pressão, capilaridade ou difusão de vapor de água (GOMES, 

1995, CINCOTTO et al, 1995). Da permeabilidade da argamassa ao vapor de água 

depende a velocidade de secagem do revestimento após um período de chuvas e, 

portanto, a capacidade de proteção da base pelo revestimento. A permeabilidade do 

revestimento também depende das características da base. No entanto, são 

particularmente fatores de influência sobre a permeabilidade, a granulometria do 

agregado, a natureza e o teor do aglomerante. De modo geral, as argamassas de 

cimento Portland são menos permeáveis, diminuindo com o aumento do teor de cimento. 

A permeabilidade reduz, também, à medida que evolui o endurecimento da argamassa. É 

diretamente proporcional à relação água/aglomerantes e inversamente proporcional à 

resistência da pasta aglomerante (CINCOTTO et al, 1995). 

 

Para efeitos práticos de avaliação da permeabilidade do revestimento, normalmente 

utiliza-se a medida de absorção da água capilar, a qual deve ser inferior à absorção da 

base, a fim de dar proteção contra a passagem da água de chuva (SELMO, 1989; 

CINCOTTO et al, 1995). Esta é, na realidade, a principal forma pela qual se dá a 

penetração de água de chuva através do revestimento, especialmente pelas fissuras que 

possam ter sido formadas, em geral, com dimensões microscópicas. Quando a água de 

chuva encontra aberturas maiores que 4,5 mm a absorção de água do revestimento é 

secundária, pois a água penetra apenas em função da própria energia cinética. 

 

- CONDUTIVIDADE TÉRMICA 

 

As propriedades termofísicas do revestimento em argamassas são influenciadas por 

diversos fatores como: 

 

• a composição e quantidade de matéria sólida; 
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• a distribuição, a geometria e as dimensões dos poros que conferem estrutura celular à 

argamassa; 

 

• o teor de umidade; 

 

• o tipo de gás contido no interior dos poros. 

 

A condutividade térmica dos materiais é inversamente proporcional à quantidade de ar 

presente no material e diretamente proporcional à massa específica aparente. A 

condutividade aumenta em função do teor de umidade contido nos materiais, uma vez 

que a água tem capacidade de isolamento térmico inferior ao do ar e substitui parte do 

volume gasoso contido nos poros. Os valores de condutividade térmica são ainda 

delimitados pela microestrutura dos agregados: os agregados de estrutura cristalina com 

poros interconectados conduzem mais calor do que os agregados de estrutura vítrea com 

poros em distribuição discreta (AKUTSU, 1987; CINCOTTO et al, 1995). 

 

 

3.1.2.3  No período de uso do revestimento 

 

Neste item são discutidas as propriedades que as argamassas devem apresentarem de 

modo a não se degradarem devido às condições ambientais. 

 

- RESISTÊNCIA AO CONGELAMENTO 

 

A resistência ao congelamento consiste na capacidade do revestimento resistir à 

ocorrência de danos que podem ser provocados pelo congelamento da água contida nos 

poros do mesmo nas primeiras idades, quando a argamassa ainda não atingiu resistência 

mecânica suficiente, e, a longo prazo, consiste na capacidade de resistir a repetidos 

ciclos de congelamento-descongelamento sem sofrer danos (RILEM, 1966; CINCOTTO 

et al, 1995). Estes danos provém, essencialmente, da expansão e da erosão da 

superfície do revestimento cuja ocorrência depende da estrutura dos poros da 

argamassa, da resistência mecânica, da permeabilidade e das condições em que é 

atingida a temperatura de congelamento (ADDLESON, 1972; CINCOTTO et al, 1995). 

Este fenômeno é aqui citado em virtude da região sul do Brasil apresentar períodos de 

temperatura abaixo de 0°C durante o inverno. 
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- RESISTÊNCIA AO ATAQUE POR SULFATOS OU OUTROS AGENTES QUÍMICOS 

 

A resistência do revestimento em argamassa aos ataques químicos, especialmente ao 

ataque por sulfatos, está ligada à sua composição, à natureza dos materiais, à sua 

resistência ao desgaste superficial e à permeabilidade da argamassa e dos materiais a 

ela adjacentes (CINCOTTO et al, 1995). 

 

Os ataques químicos são diferenciados nos materiais porosos, como os revestimentos de 

argamassa, quando comparados com materiais não porosos. Nos revestimentos, o 

ataque ocorre na superfície e estende-se para o seu interior em função da 

permeabilidade. De modo geral, esses ataques químicos dividem-se em: 

 

• reações de materiais instáveis em relação à umidade; 

• reações com ácidos e álcalis; 

• reações com sulfatos. 

 

As reações de materiais pela ação da umidade provêm, basicamente, da hidratação 

retardada da cal dolomítica e da ação de impurezas presentes nos agregados. A 

hidratação do óxido de magnésio, presente na cal dolomítica, é mais lenta quando 

comparada à hidratação do óxido de cálcio e, às vezes, sua aplicação pode ocorrer em 

estado não hidratado. A hidratação, ocorrendo posteriormente à aplicação da argamassa, 

faz com que esta se expanda. As reações de expansão também podem ser provenientes 

de impurezas contidas nos agregados: argilo-minerais expansivos, pirita, mica, 

concentrações ferruginosas e matéria orgânica (CINCOTTO, 1989; CINCOTTO et al, 

1995). 

 

Na presença de argilo-minerais expansivos, as reações são originárias de alterações na 

estrutura cristalina, cujas camadas laminares possuem interstícios que, ocupados pela 

água, as separam totalmente. A pirita gera sulfatos e as concentrações ferruginosas 

geram óxido de ferro hidratado, de maior volume (CINCOTTO et al, 1995). 

 

A matéria orgânica, quando presente no agregado interfere no processo de 

endurecimento do aglomerante, isto é, nas reações de hidratação do cimento Portland e 

de carbonatação da cal (CINCOTTO et al, 1995). 
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A ação de ácidos sobre o revestimento com argamassa tem efeito variável em função da 

resistência do material, da concentração e das fontes de substâncias ácidas. ADDLESON 

(1972) distingue três tipos de ácidos e suas principais fontes: ácidos orgânicos; ácidos de 

efluentes de esgotos e gases ácidos. Os ácidos orgânicos entram em contato com os 

produtos a base de cimento, principalmente em edifícios industriais, e podem ser 

classificados em: ácidos de baixa massa molecular e ácidos de massa molecular 

elevada. Dentre os primeiros, podem ser mencionados os ácidos lático, acético, tartárico 

e, dentre os de elevada massa molecular, os ácidos oléico, esteárico e palmítico. 

Também podem ser considerados no ataque a revestimentos os ácidos presentes nos 

efluentes de esgotos provenientes de processo industriais. 

 

Dentre os gases, o anidrido sulfúrico e o anidrido carbônico são os principais agentes 

ácidos que, em presença de umidade, atacam os produtos a base de cimento ou cal. A 

presença desses gases na atmosfera é mais acentuada em locais onde são emitidos 

gases provenientes de processos de combustão (CINCOTTO et al, 1995). 

 

O ataque por sulfatos consiste em uma série de reações com os constituintes do cimento 

Portland, as quais resultam em expansão da argamassa com perda de resistência 

mecânica, podendo chegar à desintegração do revestimento. Existem três requisitos 

básicos para a ocorrência do ataque por sulfatos à superfície revestida: sulfatos, 

aluminato tricálcico e água. O ataque é favorecido com a presença de umidade e é 

função da quantidade e tipo de sulfato presente, da quantidade de aluminato tricálcico do 

cimento e da permeabilidade da argamassa (CINCOTTO et al, 1995). A permeabilidade 

tem um importante papel na resistência do revestimento ao ataque por sulfatos na 

medida em que sendo impermeável, a argamassa impede a penetração dos sulfatos para 

o seu interior. Os materiais adjacentes (componentes da base e o solo) podem constituir-

se em fontes de sulfatos para o revestimento. 

 

A água do mar é também uma fonte de sulfatos, os quais estão presentes em 

concentração significativa, embora a predominância na composição da mesma seja de 

cloretos. SOROKA e CARMEL (1987) estudaram a durabilidade de argamassa de 

cimento Portland e cal para revestimento exposta ao ambiente marinho, observando que 

o ataque químico por sulfatos de magnésio e de cálcio, presentes na atmosfera próxima 

ao mar, caracteriza-se como um importante mecanismo de deterioração em longos 

períodos de exposição. O principal mecanismo observado na deterioração consistiu na 
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cristalização de sais no interior da argamassa endurecida gerando tensões de fissuração 

e desagregação. 

 

- DURABILIDADE 

 

A durabilidade do revestimento não se constitui em uma única propriedade com 

mecanismo próprios, mas no resultado da ação conjunta de uma série de propriedades e 

fatores externos que caracterizam a capacidade do revestimento em desempenhar as 

funções para as quais foi especificado, ao longo da vida útil da edificação. Os 

mecanismos de degradação que comprometem a durabilidade consistem numa 

seqüência de alterações químicas, mecânicas ou físicas que levam a mudança 

prejudiciais em uma ou mais propriedades (MASTERS e BRANDT, 1989; CINCOTTO et 

al, 1995). A durabilidade não se configura, pois, como um atributo do material, já que uma 

mesma argamassa desempenhando a função de revestimento em condições de 

exposição distintas e aplicada em edificações com características de projeto distintas, 

apresentará durabilidades também distintas. 

 

Uma vez estudados os parâmetros que determinam as propriedades da argamassa, a 

durabilidade pode ser caracterizada pelas propriedades que constituem em requisitos de 

desempenho das funções para as quais o revestimento é especificado, chamadas 

propriedades essenciais. Os valores que expressam quantitativamente estas 

propriedades são critérios de desempenho (CINCOTTO et al, 1995). 

 

A seleção das propriedades que podem ser consideradas essenciais depende de uma 

análise que identifique os fenômenos físicos e químicos que afetam as funções 

essenciais do revestimento. Isso leva à necessidade de um levantamento de 

comportamento em uso dos revestimentos, que possibilite a caracterização da 

importância relativa dos requisitos de desempenho entre si. No trabalho realizado no 

“Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics” (1980) foram priorizados os 

requisitos de desempenho para fachadas externas, segundo três níveis: 

 

I – essencial; 

II – muito importante; 

III – medianamente importante. 
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Dentre as exigências essenciais atribuídas à fachada, a permeabilidade à água é a que 

esta relacionada mais diretamente ao desempenho do revestimento, resultado de um 

conjunto de propriedades da argamassa no estado endurecido. O desempenho do 

revestimento com relação a este aspecto essencial está ligado às seguintes propriedades 

da argamassa (CINCOTTO et al, 1995): 

 

• aderência; 

• retração; 

• permeabilidade; 

• resistência mecânica; 

• resistência ao congelamento. 

 

Conforme exposto anteriormente, os ensaios envolvidos na caracterização da argamassa 

quanto às propriedades no estado fresco e no estado endurecido baseiam-se em uma 

série de variáveis próprias dos materiais (massa específica, estrutura interna, 

granulometria dos agregados, etc.), e também em variáveis externas como temperatura, 

umidade e velocidade do ar, radiação solar, etc. Além disso, não podem deixar de ser 

consideradas as variáveis introduzidas ao longo do processo de produção da edificação, 

desde as decisões tomadas na fase de projeto, especificação dos materiais, condições 

de armazenamento de materiais e a própria forma de produção da argamassa (in loco, 

em centrais ou industrializadas), até à execução do revestimento (CINCOTTO et al, 

1995). 

 

A quantificação da durabilidade é tarefa extremamente difícil para a avaliação da maioria 

dos materiais e componentes diante de tantos fatores intervenientes. Mesmo os ensaios 

de durabilidade existentes são insuficientes para avaliar a durabilidade quantitativamente. 

Os ensaios utilizados para suprir essa dificuldade consistem na previsão da vida útil do 

material, componente ou sistema, e na determinação do comportamento da função 

desempenho versus tempo (JOHN, 1987; CINCOTTO et al, 1995). 

 

A vida útil de um material, de um componente ou sistema consiste “no período de tempo 

após sua instalação durante o qual todas as propriedades essenciais são mantidas nos 

valores mínimos aceitáveis ou apresentam valores superiores” (MASTERS e BRANDT, 

1989; CINCOTTO et al, 1995). 
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A função desempenho versus tempo para qualquer produto representa a variação do 

comportamento do produto no decorrer do tempo, sob a ação degradante do meio 

ambiente sobre o desempenho deste produto (CINCOTTO et al, 1995). 

 

A durabilidade do revestimento está, assim, vinculada às suas propriedades 

mencionadas, à ação dos agentes degradantes, às condições de exposição que 

determinam tal ação e às decisões tomadas ao longo do processo de produção, uso, 

manutenção da edificação e, consequentemente, do revestimento. 

 

Os agentes degradantes são também conhecidos como fatores de degradação e 

constituem-se em qualquer fator externo que afeta desfavoravelmente o desempenho de 

uma edificação, ou de suas partes, envolvendo intempéries, agentes biológicos, esforços, 

incompatibilidade e fatores de uso (JOHN, 1987; CINCOTTO et al, 1995). 

 

A forma como esses agentes atuam sobre os materiais e componentes nas edificações é 

diferenciada dependendo das características e propriedades de cada um, da função que 

desempenham e das condições em que se situam na edificação e em relação ao meio 

ambiente. 

 

É importante avaliar a ação conjunta dos agentes, uma vez que o efeito isolado pode ser 

insignificante, porém, a combinação de dois ou mais agentes pode resultar em processos 

de degradação consideráveis. No caso dos revestimentos, um exemplo típico da ação 

conjunta de agentes degradantes é o da chuva e o do vento incidindo sobre a parede 

externa, a qual pode oferecer condições propícias para desencadear mecanismos de 

degradação, tais como, fissuras de retração, deficiência de aderência, fungos e bolor 

(JOHN, 1987; CINCOTTO et al, 1995). 

 

 

3.2 TÉCNICAS PARA CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE ESTRUTURAL DE 

ARGAMASSAS E ADIÇÕES MINERAIS 

 

Diversas técnicas de caracterização de materiais vêm sendo utilizadas – algumas em 

maior escala, outras em menor – para um maior conhecimento do comportamento dos 

materiais cerâmicos, tais como cimentos, argamassas e suas adições usuais (escória, 

pozolanas em geral). Este sub-item tem como objetivo enumerar algumas dessas 
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técnicas e mostrar sua importância principalmente no estudo de materiais cimentícios e 

argamassas. 

 

3.2.1 Difração de raios X 

 

A interação entre a radiação X e os elétrons da matéria por onde ela passa normalmente 

resulta em retroespalhamento. Quando os raios X são retroespalhados no interior de um 

cristal bem ordenado, ocorrem interferências (tanto construtivas como destrutivas) entre 

os raios retroespalhados, porque as distâncias entre os centros de retroespalhamentos 

são da mesma ordem de magnitude do comprimento de onda da radiação, e o resultado 

deste efeito é a difração (BRANDÃO, 2001; BORGES, 2002).   

 

Quando um feixe de raios X atinge a superfície de um cristal com um ângulo θ, uma 

porção é retroespalhada pela camada de átomos da superfície. A porção não espalhada 

do feixe penetra em direção à segunda camada de átomos onde, novamente, uma fração 

é retroespalhada, e a restante passa atingir a terceira camada, como mostra a Figura 

3.13 O efeito acumulado deste retroespalhamento, a partir de centros regularmente 

espaçados, constitui a difração do feixe. Os requisitos para que haja difração de raios X 

são (SKOOG e LEARY, 1992; RIBAS, 1996; RIGO, 1998): 

 

a) o espaçamento entre camadas de átomos deve ser da mesma ordem de grandeza do 

comprimento de onda da radiação; 

b) os centros de retroespalhamento devem estar distribuídos de forma regular. 

 

A lei que rege a difração de um feixe de radiação, chamada de lei de Bragg, é dada por 

 

 

nλ = 2d . sen θ (3.8) 

 

 

onde n é um número inteiro, λ o comprimento de onda do feixe, d a distância entre os 

planos do cristal e θ o ângulo incidente. 

 

Através da difração de raios X é possível identificar as fases cristalinas de uma amostra 

de argamassa. Além disso, a técnica permite avaliar o teor do composto em relação às 
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fases cristalinas identificadas, a pureza do composto e sua rede cristalina. A amostra 

deve estar moída na granulação máxima de 80 µm (RIBAS, 1996). Apesar de ser uma 

técnica rápida e simples, deve-se ter em conta que sua aplicação diretamente à 

argamassa tem o inconveniente da grande dificuldade de interpretação, pela 

sobreposição do espectro de um grande número de compostos. Muitos trabalhos de 

pesquisa se limitam a analisar através de difração de raios X apenas a pasta de cimento, 

ou então, os componentes isolados de maior interesse (MONTEIRO, 1985; RIGO, 1998). 

 

Figura 3.13 – Difração de raios X em um cristal 
                                  FONTE: VLACK (1984). 

 

Segundo PADILHA  et al (1985), o método de difração de raios-X é de grande 

importância na análise microestrutural por fornecer informações sobre a natureza e os 

parâmetros do reticulado, assim como detalhes a respeito do tamanho, da perfeição e da 

orientação dos cristais. A utilização desta técnica está relacionada com a realização da 

identificação de fases para subsidiar as análises da Microscopia Eletrônica de varredura. 

 

3.2.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)/Espectrômetro dispersivo em 

energia (EDS) 

 

O microscópio eletrônico de varredura tem sido cada vez mais utilizado como instrumento 

de análise da microestrutura de argamassas, concretos e pasta de cimento. O seu 

grande poder de aumento (até 200.000 vezes) e a possibilidade de realizar análises 

químicas pontuais, em regiões de apenas alguns micrômeros, permite melhor avaliação e 

compreensão da microestrutura e composição das fases do clíquer, das adições do 

cimento, do processo de hidratação e dos fatores que atuam na durabilidade de 

argamassas e do concreto (KIHARA e ZAMPIERI, 1988; RIGO, 1998). 
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Segundo KIHARA e ZAMPIERI, (1988) e SILVA, (1996), o princípio da microscopia 

eletrônica de varredura consiste na emissão de um feixe de elétrons por um filamento de 

tungstênio que, concentrado, controlado e reduzido por um sistema de lentes 

eletromagnéticas, diafragmas e bobinas, incide sobre a amostra provocando uma série 

de emissões de sinais relacionados com a interação do feixe de elétrons incidente e a 

amostra (Figura 3.14). Os sinais emitidos encontram-se sob a forma de elétrons 

(secundários, retroespalhados, absorvidos, transmitidos, difratados, etc.) e de fótons 

(fotoluminescentes e raios X), os quais são captados por detetores apropriados, 

amplificados e processados num sistema analisador específico para cada tipo de sinal. 

 

 

 

Figura 3.14 – Desenho esquemático de efeitos decorrentes da interação de um feixe de 
elétrons com um alvo sólido. 
FONTE: RIGO (1998). 

 

Dentre os sinais obtidos, os mais utilizados são os elétrons secundários, os elétrons 

retroespalhados e os raios X. Os elétrons secundários são decorrentes de interações 

inelásticas e são tipicamente pouco energéticos (<50 eV). Uma vez que se originam 

próximo à superfície da amostra, são de grande utilidade na obtenção de informações 
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topográficas, possibilitando a formação de imagens tridimensionais e a visualização de 

detalhes da microestrutura de poros e de interstícios entre as partículas. Os elétrons 

retroespalhados são decorrentes de interações elásticas, com energia superior a 50 eV. 

O coeficiente de retroespalhamento varia diretamente com o número atômico do material 

focalizado, possibilitando obter informações quanto à composição química da zona 

irradiada. Permite obter, também, imagens com controle de tonalidade, indicando 

composição química diferenciada; os materiais com número atômico mais alto (Fe, TI, Mn 

e Cr) apresentam-se com tonalidades mais claras do que aqueles com número atômico 

mais baixo (Si, Al e Mg). Os raios X são decorrentes de interações inelásticas e 

característicos de cada elemento que compõe a amostra, permitindo assim a 

determinação da composição química da micro região analisada ou imagens de raios X 

de distribuição de um dado elemento (KIHARA e ZAMPIERI, 1988; SILVA, 1996). 

 

Segundo SILVA (1996), o fato dos materiais cerâmicos apresentarem baixas 

condutividades térmica e elétrica faz com que seja necessário revesti-los com uma fina 

película de metal, a fim de se evitar a geração de cargas eletrostáticas danosas à 

qualidade da imagem (fenômenos de descarga) e permitir a dissipação do calor 

produzido pelo bombardeamento eletrônico. A metalização da superfície da amostra, pela 

deposição de um filme de 10 nm a 20 nm de espessura, é obtida por evaporação a vácuo 

(10-4 torr), à alta tensão, de metais como Al, Cu, Ni, Pt, Au, etc. Muitas vezes, o C é 

preferível por sua baixa capacidade de absorção de raios X, transparência na espessura 

empregada, facilidade de remoção, pequeno interesse nas determinações de rotina e 

baixo custo econômico. A preparação ineficiente da amostra pode gerar muitos 

problemas de observação e análise. A amostra deve passar por um processo de 

secagem que pode alterar sua microestrutura.  

 

As argamassas e os concretos têm sido objeto de muitos estudos que utilizaram a 

microscopia eletrônica de varredura como técnica de análise (KIHARA e ZAMPIERI, 

1988; MONTEIRO, 1985; SCRIVENER, 1989; STUTZMAN, 1991; DIAMOND e 

MINDESS, 1992; JACOBSEN et al, 1995; RIGO, 1998). Segundo DIAMOND e MINDESS 

(1992), nesses estudos, o analisador de raios X por dispersão de energia (EDS) 

desempenha um papel fundamental, facilitando a identificação das fases hidratadas. Os 

aspectos mais estudados nesses materiais são: 
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a) diagnóstico e solução dos problemas relativos à durabilidade (ataque de agentes 

agressivos, corrosão de armaduras, reação álcali-agregado, etc.); 

 

b) melhor entendimento do processo de hidratação e aderência pasta/agregado; 

 

c) análise do mecanismo de geração e propagação de fissuras; 

 

d) estudo da estrutura da zona de transição pasta de cimento-agregado. 

 

Segundo BRANDÃO (2001), as principais características do espectrômetro dispersivo em 

energia (EDS) são: 

a) Apresentam somente um componente essencial: o detector de estado sólido, 

constituído de silício (Si) dopado com lit (Li); 

 

b) O equipamento não apresenta partes móveis; 

 

c) É gerado um espectro simultâneo; 

 

d) Apresenta funcionamento conceitualmente simples; 

 

e) Instrumento relativamente barato (em comparação com os demais utilizados para 

este tipo de análise). 

 

 

3.2.3 Porosimetria de mercúrio 

 

Segundo RIGO (1998), a porosimetria de mercúrio é fundamentada sobre a lei da 

capilaridade, que governa o efeito de um líquido penetrando em poros pequenos. 

Considerando-se um líquido que não causa molhamento, como o mercúrio, e poros 

cilíndricos, a lei é dada pela expressão de Washburn: 

 

 

(3.9)θγ cos4
1







=
P

D
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Onde D é o diâmetro do poro, P a pressão aplicada, γ a tensão superficial e θ o ângulo de 

contato. Os poros raramente são cilíndricos e, por isso, a equação acima constitui um 

modelo particular. O volume de mercúrio que penetra nos poros é obtido através de uma 

relação direta com a pressão aplicada. 

 

O mercúrio apresenta alta tensão superficial e não molha os outros materiais, com 

exceção de poucos metais nobres. Esta propriedade leva à área superficial mínima de 

contato do mercúrio com um sólido e, portanto, ao maior raio de curvatura possível em 

uma dada pressão. Um aumento da pressão sobre o mercúrio desloca o balanceamento 

entre tensão superficial e área superficial na direção de um menor raio de curvatura do 

mercúrio. Quando o raio de curvatura é igual ao da reentrância do poro, o mercúrio 

preencheu o volume do interior do poro (SKOOG e LEARY, 1992; RIGO, 1998; BORGES, 

2002). 

 

O cálculo da área superficial de poros é feita considerando-se o trabalho reversível dW 

requerido para imersão de um objeto não molhável, de área dA, em mercúrio:  

 

dW = γ cosθ dA (3.10) 

 

onde γ é a tensão superficial do mercúrio (apesar de γ variar com a pureza do mercúrio, 

costuma-se adotar o valor 485 x 10-7MPa), e θ o ângulo de contato (na falta de 

informação específica, recomenda-se o valor de 130°), lembrando que esses parâmetros 

não variam com a pressão (OLEK et al, 1990; SKOOG e LEARY, 1992; RIGO, 1998). 

 

Considerando o caso de poros: 

 

PdV = - γ cosθ dA (3.11) 

 

 

 

(3.12)
θγ cos

∫=
PdV

A

(3.13)∑ ∑−=∆
θγ cos

ou
PdV

A
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No caso de geometria cilíndrica as equações acima ficam alteradas, já que existe uma 

relação exata entre a área lateral do cilindro e o seu volume (A = 4V/D, onde D é o 

diâmetro do poro cilíndrico): 

 

 

PdV = - 4γ cosθ dA (3.15) 

 

A amostra é colocada em um recipiente impermeável chamado penetrômetro, que 

posteriormente é submetido a vácuo e preenchido com mercúrio. Aplica-se pressão ao 

mercúrio em incrementos crescentes. A cada acréscimo de pressão, o volume aparente 

do conjunto (mercúrio + amostra) é medido. A baixa pressão, o mercúrio só pode ser 

empurrado para os canais dos poros de diâmetros maiores na amostra e a variação de 

volume é pequena. Com o aumento da pressão, pequenos canais dos poros são 

preenchidos e resulta uma grande variação de volume(RIGO 1998; BORGES 2002). 

 

Segundo GERHARDT (1989) e TANG e NILSSON (1995), a porosimetria de mercúrio 

não é a técnica que melhor permite o acesso à estrutura de poros de argamassas, 

concretos e pasta de cimento, mas é aquela que cobre mais aproximadamente toda a 

faixa de porosidade existente. Ao adotar a equação de Washburn e, portanto, 

considerando que os poros são cilíndricos, a técnica assume um modelo geométrico que 

não corresponde exatamente à configuração real dos poros do argamassa, que possui 

diversas classes de poros em um arranjo bastante complexo. Além disso, há duas 

hipóteses embutidas na técnica experimental, utilizadas na interpretação dos resultados 

(volume introduzido vs. pressão) (DIAMOND ,1989): 

 

a) hipótese de apresentação: os poros estão distribuídos espacialmente em um arranjo 

tal que poros com diâmetros maiores localizam-se mais próximos à superfície, e 

poros com diâmetros cada vez menores vão aparecendo em camadas sucessivas até 

o interior da amostra. 

 

b) hipótese de interconexão: o mercúrio atravessa poros cada vez menores sem que 

ocorra constrição desses poros. 

(3.14)
θγ cos

∫=
PdV

A
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Além do modelo adotado não corresponder à estrutura de vazios real da argamassa, 

DIAMOND (1989) aponta ainda outros problemas importantes relativos à manipulação da 

amostra e ao ensaio em si. A amostra de material cimentício deve estar seca para a 

realização do ensaio, e parece que a secagem direta altera substancialmente a 

microestrutura do material. Alguns pesquisadores só realizam a secagem após substituir 

a solução do interior dos poros por outro fluido, evitando assim, em teoria, que durante a 

secagem ocorram transformações físico-químicas nas paredes dos poros e, 

eventualmente, até a obstrução de alguns deles (FELDMAN e BEAUDAIN, 1991). Porém, 

surgem novas dúvidas sobre o melhor fluido para realizar esta substituição e ainda se 

esta nova técnica não alteraria a microestrutura em uma direção diferente. Outro 

problema diz respeito ao ângulo de contato, adotado como constante, mas que parece 

variar com diferentes tipos de pastas de cimento, processos de secagem e com o 

aumento da pressão durante o ensaio. Além disso, os ângulos de intrusão e extrusão são 

diferentes (RIGO, 1998). 

 

Segundo RIGO (1998), durante a realização do ensaio, este é dividido em duas etapas: 

uma de baixa pressão e outra de alta pressão. Na etapa de baixa pressão ocorre a 

intrusão dos poros maiores durante o preenchimento do penetrômetro e esses poros já 

não serão contabilizados como vazios do material. No final do ensaio, já na etapa de alta 

pressão, a “distribuição de tamanhos” de poros fica limitada pela capacidade da máquina. 

A pressão final não pode ser excessivamente alta pois pode ocorrer a solidificação do 

mercúrio. WINSLOW (1989) sugere substituir o mercúrio puro por soluções de mercúrio, 

que permitiriam realizar o ensaio com pressões bem menores. O líquido ideal para a 

intrusão seria aquele que tivesse ângulo de contato não muito superior a 90° e baixa 

tensão superficial. Por outro lado, permanecerá sempre a dúvida se alta pressão não 

alteraria a microestrutura do material. 

 

Por todos esses motivos, não parece conveniente referir-se á curva “intrusão de mercúrio 

versus. pressão” como uma distribuição de tamanho de poros (DIAMOND, 1989). Porém, 

a técnica presta muito bem em estudos comparativos entre argamassas e concretos 

(RIGO, 1998). 
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3.2.4 Análises térmicas 

 

Segundo SKOOG e LEARY (1992), as análises térmicas podem ser definidas como um 

conjunto de técnicas nas quais uma propriedade física de uma substância e/ou seus 

produtos de reação são medidos como uma função da temperatura, enquanto a 

substância é submetida a um plano (perfil) controlado de temperaturas. Essas técnicas 

são muito utilizadas tanto no controle de qualidade como em pesquisa aplicada sobre 

produtos industriais tais como polímeros, produtos farmacêuticos, argilas, cimentos, 

argamassas, concreto, minerais, metais e ligas (SHIMADZU CORPORATION, 1989 a,b; 

BEDDOE e SETZER, 1990; RIGO, 1998). Tratam-se de uma série de técnicas tais como 

análise termo-diferencial (DTA), calorimetria diferencial de varredura (DSC), análise 

termo-gravimétrica (TGA), dilatometria, etc. (HANDOO, 1999). 

 

Segundo HANDOO (1999), uma combinação de DTA e TGA tem se mostrado eficiente 

no estudo de materiais cimentícios. Essas técnicas são utilizadas na caracterização de 

matérias-primas da fabricação do cimento, avaliação do processo de clinquerização, 

efeito de agentes mineralizantes na queimabilidade da mistura, etc. A aplicação de 

TGA/DTA também é vista como uma ferramenta de diagnóstico no estudo da falsa pega 

de cimentos, taxa e extensão de hidratação dos compostos do cimento, além do 

comportamento dos produtos resultantes da hidratação quando expostos a diversos 

regimes de temperatura (análise de estrutura de concreto danificadas por fogo). 

 

3.2.4.1 Análise termogravimétrica (TG ou TGA) 

 

Em uma análise termogravimétrica a massa de uma amostra, colocada em atmosfera 

controlada, é registrada continuamente como uma função da temperatura ou do tempo, 

enquanto a temperatura da amostra é aumentada (geralmente de forma linear com o 

tempo). O gráfico da massa ou percentagem da massa como uma função do tempo é 

chamado termograma, ou curva de decomposição térmica. Os equipamentos de 

termogravimetria geralmente são compostos de uma balança analítica muito sensível, um 

forno, um sistema informatizado de aquisição e análise de dados (SHIMADZU, 1989b). 

 

Os vários equipamentos termogravimétricos existentes no mercado são capazes de 

fornecer informações quantitativas sobre amostras com massa desde 1 mg até 100 g. 

Porém, o equipamento mais usual trabalha na faixa de 5 mg a 20 mg. A Figura 3.15 
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mostra esquematicamente um arranjo termogravimétrico. Apenas a amostra fica 

encerrada no forno, e o resto do arranjo deve estar termicamente isolado do forno (RIGO, 

1998). 

 

 

 

Figura 3.15 – Componentes de arranjo termogravimétrico: (A) barra; (B) porta-amostra e 
forno; (C) medidor do pêso; (D) lâmpada e fotodiodos; (E) espira; (F) magneto; (G) 
amplificador de controle; (H) calculadora de tara; (I) amplificador; (J) registrador. 
FONTE: RIGO (1998). 

 

Segundo RIGO (1998), quando o peso da amostra varia pelo aquecimento ocorre uma 

deflexão na barra. Esta deflexão é detectada pelo dispositivo fotoelétrico, amplificada e 

alimenta uma espira situada entre os pólos de um magneto permanente. O campo 

magnético gerado pela corrente na espira retorna a barra à sua posição original (método 

da posição zero). Assim, como o torque está relacionado em proporção direta com a 

corrente, variações de massa podem ser medidas continuamente e com precisão. 

 

3.2.4.2 Análise termodiferencial (DTA) 

 

A análise termodiferencial, cujo arranjo é mostrado na Figura 3.18, é uma técnica na qual 

a diferença de temperatura entre uma substância e um material de referência é medida 

como uma função da temperatura, enquanto a substância e o material de referência são 

submetidos a um perfil controlado de temperatura (SHIMADZU, 1989a; SKOOG e 
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LEARY, 1992; RIGO, 1998). Normalmente, o perfil de temperatura envolve o 

aquecimento da amostra e do material de referência de forma que a temperatura da 

amostra Ta aumenta linearmente com o tempo. A diferença de temperatura ∆T entre a 

temperatura de amostra e a do material de referência Tr é, então, monitorada e plotada 

em função da temperatura da amostra, gerando um termograma diferencial (RIGO, 

1998). 

 

 

 

Figura 3.16 – Desenho esquemático do arranjo de um analisador térmico diferencial. 
FONTE: RIGO (1998). 

 

Segundo SILVA (1996), os picos que aparecem no termograma diferencial são 

resultantes tanto de variações físicas como de reações químicas, induzidas na amostra 

pela variação de temperatura. Os processos físicos endotérmicos incluem fusão, 

vaporização, sublimação, absorção e dessorção. Adsorção e cristalização são, 
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geralmente, reações exotérmicas (oxidação em ar ou oxigênio e polimerização) ou 

endotérmicas (desidratação, redução em atmosfera inerte, decomposição, etc.). 

 

As áreas dos picos nos termogramas diferenciais dependem da massa da amostra, m, da 

entalpia, ∆H, dos processos químicos ou físicos e de certos fatores geométricos e de 

condução de calor. Essas variáveis são relacionadas através da equação 

 

A = - k . G . m . ∆H = - k’ . m . ∆H (3.16) 

 

 

 

onde A é a área do pico, G um fator de calibração que depende da geometria da amostra, 

e k é uma constante relacionada com a condutividade térmica da amostra. A convenção 

de atribuir um sinal negativo a uma variação exotérmica de entalpia explica o sinal 

negativo de (3.16). 

 

Segundo EWING (1975) e SKOOG e LEARY (1992), a análise termodiferencial permite o 

acompanhamento de transições de fase ou reações químicas por observação do calor 

absorvido (reações endotérmicas) e/ou liberado (reações exotérmicas). 

 

 

3.2.5 Adsorção de nitrogênio 

 

Segundo RIGO (1998), nos ensaios de adsorção de nitrogênio, também chamados de 

ensaios de condensação capilar, mede-se a capacidade de gás adsorvido ou dessorvido 

em uma superfície sólida, em uma pressão de vapor de equilíbrio, pelo método 

volumétrico estático. Os dados são obtidos pela admissão ou remoção de uma 

quantidade conhecida de gás adsorvido para dentro ou para fora de um porta-amostra 

contendo o sólido adsorvente mantido a uma temperatura constante abaixo da 

temperatura crítica do adsorvato. Com a ocorrência da adsorção ou dessorção, a pressão 

no porta-amostra varia até ser estabelecido o equilíbrio. A quantidade de gás adsorvido 

ou dessorvido na pressão de equilíbrio é a diferença entre a quantidade de gás admitida 

ou removida e a quantidade requerida para preencher o espaço ao redor do adsorvente 

(espaço vazio). 
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A técnica não assume, necessariamente, um modelo geométrico para os poros, mas 

todos os poros de interesse situam-se abaixo de 40nm, faixa na qual podem ser 

delineados por condensação capilar. Segundo DIAMOND (1989), para muitos materiais 

cimentícios, a maior parte dos poros situa-se acima deste diâmetro. Como ocorre na 

porosimetria de mercúrio, para o ensaio de adsorção existe os mesmos problemas de 

secagem da amostra. 

 

Pastas de cimento muito densas não respondem bem à adsorção de nitrogênio, por um 

lado porque na temperatura do nitrogênio líquido a difusão de vapor através de poros 

muitos finos é muito lenta, e por outro lado porque a condensação capilar pode não 

ocorrer em algumas regiões, levando as medidas equivocadas da área superficial do 

material (DIAMOND, 1989; BRANDÃO, 2001). 

 

Há vários métodos para se avaliar a área superficial de poros, e o método Brunauer-

Emmett-Teller (BET) é o mais comumente usado (RIGO, 1998). Este método utiliza uma 

expressão conhecida como equação BET: 

 

 

 

 

onde W é o peso do gás adsorvido na pressão relativa P0, Wm é o peso do gás absorvido 

ao se constituir uma superfície coberta por uma manocamada e C é uma constante que 

indica a interação entre adsorvente e adsorvato. O valor de C é característico de cada 

material para um determinado adsorvato, significando a energia de adsorção da primeira 

camada adsorvida (RIGO, 1998). 

A equação BET requer um gráfico linear para 1/W[(P0/P)-1] vs. P/P0, o que, para muitos 

sólidos, usando nitrogênio como adsorvato, é restrito a uma região da isoterma de 

adsorção, geralmente na faixa 0,05 a 0,35 de P/P0 . Tomando três pontos desta porção 

linear da isoterma de adsorção é possível calcular Wm e, assim, a superfície total da 

amostra é dada por: 

 

(3.17)
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onde N é o número de Avogradro (6,023x1023 moléculas/mol), M o peso molecular 

do nitrogênio e Ac,s a área transversal da molécula de nitrogênio (16,2 A2  a 77 K). 

Este método é chamado de BET de pontos múltiplos. A superfície específica do 

sólido é dada por 

 

 

onde Wa é o peso da amostra. 

 

Segundo RIGO (1998), o ensaio de  adsorção de nitrogênio geralmente é realizado 

controlando-se a temperatura da amostra e, por isso, as curvas obtidas são chamadas de 

isotermas de adsorção. O processo de adsorção/dessorção de um gás em uma amostra 

porosa gera um ciclo de histerese, e a análise deste ciclo permite calcular o volume total 

de poros e o tamanho médio dos poros. 

 

 

3.2.6  Área superficial específica 

 

Segundo BRANDÃO (2001), a área superficial específica (ASE) de um material é 

influenciada não somente pela distribuição de partículas mas, pela forma e rugosidade 

superficial das partículas, bem como a distribuição dos poros existentes. 

 

Dois métodos consagrados de medição de área superficial específica são usualmente 

empregados para materiais cimentícios: Método de Blaine e BET. O primeiro foi 

introduzido pelos cimenteiros e hoje existe também na siderurgia, para caracterização de 

minerais mais finos (BORGES, 2002). O aparelho de medida é denominado 

permeabilímetro de Blaine porque mede a permeabilidade do meio (no caso, das 

partículas). De fato, a área superficial é calculada em função do tempo necessário para 

(3.18)
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um volume de ar passar, sob uma taxa decrescente, através de uma amostra compacta. 

O aparelho é calibrado empiricamente e o método, ainda que não seja absoluto, é muito 

simples de ser realizado (NBR 7224, 1993; TAYLOR, 1997; BRANDÃO, 2001). 

 

O método BET gera resultados maiores que o método de Blaine, devido ao fato de incluir 

as superfícies internas presente em microfissuras ou poros. 

 

Outro método utilizado na determinação da área superficial de cimentos é o turbidímetro 

de Wagner. Esse método indica resultados bastante baixos uma vez que assume 

erroneamente que o diâmetro médio das partículas menores que 7,5 µm é 3,8 µm 

(TAYLOR, 1997). 

 

 

3.2.7  Picnometria 

 

Segundo VASCONCELOS (1999), a picnometria é uma técnica que mede a densidade 

de um material através do princípio de Arquimedes. Os diferentes tipos existentes 

compreendem a picnometria com mercúrio, com água ou álcool e picnometria com hélio. 

 

A picnometria com mercúrio consiste no enchimento de um cadinho em todo seu volume 

de mercúrio. Mergulha-se a amostra do material e coleta-se o excesso de mercúrio 

deslocado pelo volume dessa amostra. Pelo princípio de Arquimedes, o volume do 

material é equivalente ao do mercúrio deslocado. De posse da massa e sabendo seu 

volume, acha-se a densidade volumétrica do material. É importante observar que, devido 

à sua alta tensão superficial, o mercúrio não penetra nos poros abertos. Logo, o resultado 

é a densidade volumétrica (VASCONCELOS, 1999). 

 

O princípio das picnometrias com água e álcool é idêntico ao da picnometria com 

mercúrio, exceto pelo fato de que nessas últimas, tanto a água quanto o álcool 

preenchem os poros abertos. Com isso, a densidade que se obtém é a densidade 

aparente (VASCONCELOS, 1999). 

 

Na picnometria com hélio, o princípio é idêntico, diferenciando-se dos demais pela 

presença de um gás. Nesse caso, a amostra é moída e a densidade obtida é real, 

considerando-se os poros abertos (VASCONCELOS, 1999)  
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4 METODOLOGIA 

 

Este capítulo descreve a metodologia proposta para o trabalho em questão. 

 

4.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Uma vez definido o tema da dissertação de mestrado, procurou-se artigos técnicos e 

bibliografias nacionais e internacionais que abordassem assuntos relativos a pesquisa 

proposta, de modo a adquirir embasamento teórico, científico e conhecimento das 

técnicas de investigação que foram utilizadas nas caracterizações dos materiais.  

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, QUÍMICA E MICROESTRUTURAL DA MISTURA 

EXAURIDA (MIEX) GERADA NA INDÚSTRIA DE MAGNÉSIO METÁLICO 

 

Foram coletadas ao longo das pilhas de estocagem, localizadas no pátio da empresa 

Rima Industrial S. A., amostras de Miex com idades estimadas de 1 dia a 15 anos para 

caracterização mineralógica. Na produção das argamassas utilizou-se a mistura exaurida 

designada pelo fabricante como Miex novo. Trata-se de amostras que apresentavam no 

dia da coleta idade máxima de 30 dias. As amostras de Miex novo foram coletadas 

seguindo as prescrições da norma NBR 10007 – Amostragem de resíduos – e em 

seguida foram beneficiadas e caracterizadas fisicamente, quimicamente e 

microestruturalmente nos Laboratórios dos departamentos de Engenharia de Materiais e 

Construções, de Minas e de Metalurgia da Escola de Engenharia da Universidade 

Federal de Minas Gerais, antes de serem utilizadas como adições minerais na fabricação 

das argamassas. As seguintes etapas experimentais, citadas nos sub-itens 4.2.1 a 4.2.4, 

a seguir, foram realizadas nas caracterizações do Miex: 

 

4.2.1 Beneficiamento do Miex  

 

Após a coleta das amostras de Miex, conforme a norma NBR 10007, as amostras foram 

secadas em estufa na temperatura de aproximadamente 105 °C durante 24 horas. Em 

seguida, realizou-se no Laboratório de Tratamentos de Minérios do departamento de 

Engenharia de Minas da UFMG, a moagem das amostras de Miex em moinho de bolas 

durante 5 horas, com a finalidade de aumentar a área específica do material de modo que 

todo este passasse na peneira # 0,075mm. Após a moagem, procurou-se com auxílio de 
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imã de mão, a presença de partículas metálicas nas amostras de Miex e em seguida, 

realizou-se a determinação de suas propriedades físicas. 

 

4.2.2 Caracterização física do Miex 

 

O ensaios físicos do Miex foram realizados no Laboratório de Concreto do departamento 

de Engenharia de Materiais e Construção da UFMG. Para a determinação da área 

específica da Miex seguiu-se a metodologia proposta pela norma NBR 7224 – Cimento 

Portland e outros materiais em pó – Determinação da área específica. A massa 

específica real do Miex foi determinada conforme as prescrições da norma NBR 6474 – 

Cimento Portland e outros materiais em pó – Determinação da massa específica. Como 

não é normatizada a determinação da massa unitária de cimento Portland e outros 

materiais em pó, a massa unitária do Miex foi obtida segundo as prescrições do método 

publicado em CINCOTTO et al (1995).  

 

4.2.3 Caracterização química do Miex novo 

 

A caracterização química das amostras de Miex novo foi realizada no Laboratório de 

Análises Químicas do Departamento de Engenharia Metalúrgica da UFMG. Na Tabela 

IV.1 são listadas as metodologias que foram utilizadas nas análises químicas das 

amostras de mistura exaurida. 

 

Tabela IV.1– Metodologias analíticas utilizadas na caracterização química do Miex  
Elementos Metodologia 

Ca Volumetria, por complexão, com EDTA. 
Mg Volumetria, por complexão, com EDTA. 
Si Gravimetria, desidratação com HCl, fluorização com HF. 
Al Espectrofotometria de absorção atômica, equipamento AANALYST 300, 

PERKIN-ELMER, modo chama. 
Fe Volumetria, por oxi-redução, com dicromato de potássio 
C Combustão direta, com detecção por infravermelho, equipamento CS-244, 

LECO. 
Na Espectrofotometria de absorção atômica, equipamento AAnalyst 300, 

Perkin-Elmer, modo chama. 
K Espectrofotometria de absorção atômica, equipamento AAnalyst 300, 

Perkin-Elmer, modo chama. 
PPC Calcinação a 1000ºC, até peso constante. 
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As análises químicas foram realizadas em duas amostras de Miex novo, idade máxima 

de 30 dias, beneficiadas no laboratório de Concreto e de Tratamento de Minérios da 

Escola de Engenharia da UFMG. 

 

4.2.4 Caracterização microestrutural 

 

Para avaliação e compreensão das fases presentes na mistura exaurida foi utilizado 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) por elétrons secundários. As análises foram 

realizadas no Laboratório de Microscopia Eletrônica do departamento de Engenharia de 

Minas da UFMG através de um microscópio eletrônico de varredura da marca PHILIPS, 

modelo JSM-80, e com um espectrômetro por dispersão de energia (EDS – Energy 

Dispersive Spectrometry) acoplado. As amostras foram metalizadas com filme de ouro. A 

utilização destas análises partiu do interesse de se observar a distribuição dos óxidos que 

compõem as principais fases mineralógicas presentes na mistura exaurida. 

 

Para determinação das fases cristalinas presentes nas amostras de Miex com idades 

estimadas de 1 dia a 15 anos, utilizou-se Difratômetro da marca PHILIPS, modelo PW- 

3710 (radiação Cukα, corrente de 30 mA e voltagem de 40kV, varredura com passo de 

0,060 e tempo de coleta de 1,0 segundo por passo). Na análise das fases cristalinas, os 

valores de “d” (distância interplanar) foram considerados com aproximação de ± 0,01 Å, 

conforme recomendados por CULLITY, (1956) e GUMIERI (2002). As análises foram 

realizadas nos Laboratórios de Difratometria de Raios-X dos departamentos de 

Engenharia Metalúrgica e de Minas da UFMG.  

 

Para auxiliar as análises de DRX, teve-se o interesse de se caracterizar o MIEX através 

das curvas de termogravimetria (TGA) e termodiferencial (DTA). As curvas TGA e DTA 

apresentadas neste trabalho, foram obtidas em um analisador térmico simultâneo da 

marca Shimadzu, modelo TA 50. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Materiais 

Cerâmicos do departamento de Engenharia Metalúrgica da UFMG. Executou-se os 

ensaios em cadinho de platina, com uma massa de amostra em torno de 10 mg em 

atmosfera dinâmica de N2 (25 ml min1-) e taxa de aquecimento de 10 °C min1-. 

 

Utilizando o método de BET (Brunauer-Emmett-Teller), usando o nitrogênio como 

adsorvato, determinou-se a superfície específica e a porosidade aparente do Miex. As 

análises foram realizadas no Laboratório de Materiais Cerâmicos do departamento de 
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Engenharia Metalúrgica da UFMG, utilizando o equipamento da marca 

QUANTACHROME Instruments, modelo Autosorb-1. 

 

4.3  DEFINIÇÃO DE TRAÇOS E COMPOSIÇÕES DE ARGAMASSAS A ESTUDAR, 

COM ÊNFASE NA SELEÇÃO DOS MATERIAIS: CIMENTO, CAL, AREIA, 

MISTURA EXAURIDA (MIEX) 

 

Os seguintes traços apresentados na Tabela IV.2 foram objetos de estudos, na 

determinação das propriedades físicas, mecânicas e estruturais das argamassas geradas 

quando da substituição, em massa, do aglomerante cimento Portland pela mistura 

exaurida (Miex novo): 

 

Tabela IV.2 – Traços de argamassas expressos em peso seco 
Cimento Portland Miex Areia Cal hidratada 

1 0,0 3,0 0,0 

0,9 0,1 3,0 0,0 

0,7 0,3 3,0 0,0 

0,5 0,5 3,0 0,0 

0,3 0,7 3,0 0,0 

0,0 1,0 3,0 0,0 

1,0 0,0 5,0 0,0 

0,7 0,3 5,0 0,0 

1,0 0,0 6,0 1,0 

0,7 0,3 6,0 1,0 

1,0 2,0 9,0 0,0 

 

 

Na confecção das argamassas foi utilizado o Cimento CP III 40 (NBR 5735 – Cimento 

Portland de Alto-forno) devido ao grande uso deste tipo de cimento em argamassas 

empregadas em obras na região de Belo Horizonte. 

 

A cal hidratada utilizada na confecção dos traços da Tabela IV.2 é classificada como 

sendo CHI – cálcica, conforme a norma NBR 7175:1992 – Cal hidratada para 

argamassas – Especificação;  
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A areia utilizada na confecção dos traços foi a areia lavada de rio, sendo sua 

classificação determinada conforme as especificações da norma NBR – 7211: Agregados 

para concreto; 

 

A água de amassamento utilizada possuía as mesmas características exigidas pela 

norma NBR 11560 – Água destinada ao amassamento do concreto para estruturas classe 

I, em centrais nucleoelétricas – Qualidade e Controle, ou seja, pura e isenta de partículas 

que podiam afetar a qualidade das argamassas.  

 

4.4 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DAS ARGAMASSAS NO ESTADO FRESCO 

 

Para avaliação das propriedades das argamassas no estado fresco os seguintes ensaios 

foram realizados: 

 

4.4.1 Densidade aparente  

 

Devido a não normatização de um ensaio que avaliasse esta propriedade nas 

argamassas, seguiu-se as recomendações do método publicado em CINCOTTO et al 

(1995). Este método consiste no preenchimento com argamassa fresca, de forma 

padronizada, de um recipiente cilíndrico, rígido, de volume e massa conhecidos. Após 

adensamento e nivelamento da superfície da argamassa e limpeza externa do recipiente, 

é determinada a massa do conjunto (recipiente + argamassa). A densidade aparente é 

expressada através da equação:  

 

 

 

onde: 

γarg : densidade aparente da argamassa, em g/dm3; 

Mma: massa do recipiente cheio de argamassa, em g; 

Mr: massa do recipiente vazio, em g; 

Vr: volume do recipiente, em dm3. 
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4.4.2 Consistência e plasticidade 

 

Para a avaliação da consistência e da plasticidade das argamassas frescas, foi adotada a 

metodologia proposta pela norma NBR 7215 – Cimento – Determinação da resistência à 

compressão. 

 

4.4.3 Retenção de água 

 

A retenção de água das argamassas no estado fresco foi determinada segundo a norma 

BS-4551 seção 3 item 11 – Mortars, Screeds and Plasters . 

 

4.5 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEADES DAS ARGAMASSAS NO ESTADO 

ENDURECIDO 

 

Para avaliação das propriedades das argamassas no estado endurecido moldou-se no 

Laboratório de Concreto do departamento de Engenharia de Materiais e Construção da 

UFMG, corpos-de-prova cilíndricos de 5 cm de diâmetro e 10 cm de altura, para os 

ensaios de compressão axial, absorção de água, peso específico, módulo de elasticidade 

dinâmico. Para os ensaios de tração na flexão e capilaridade foram moldados prismas de 

4 x 4 x 16 cm. As seguintes propriedades no estado endurecido foram avaliadas: 

 

4.5.1 Resistência mecânica 

 

A resistência à compressão de corpos-de-prova cilíndricos de argamassa endurecida, foi 

determinada de acordo com a NBR 7215: – Determinação da resistência à compressão – 

nas idades de 3, 7 e 28 dias. Para cada traço de argamassa endurecida sugerido na 

Tabela IV.2, empregou-se 3 corpos-de-prova, por idade, com 5 cm de diâmetro e 10 cm 

de altura na determinação desta propriedade. 

 

O módulo de elasticidade dinâmico foi obtido, na idade de 28 dias, seguindo a 

metodologia proposta pela norma americana ASTM C 215-91 – Standard Test Method for 

Fundamental Transverse, Longidutinal, and Torsional Frequencies of Concrete 

Specimens. Na determinação do módulo de elasticidade dinâmico, empregou-se 3 

corpos-de-prova cilíndricos com 5 cm de diâmetro e 10 cm de altura para cada traço 

sugerido na tabela IV.2. 
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A resistência à tração na flexão de corpos-de-prova prismáticos (4 cm x 4 cm x 16 cm) de 

argamassa endurecida, foi determinada nas idades de 3, 7 e 28 dias, de acordo com a 

norma DIN 18.555 – Determination of flexural strenght, compressive strenght and bulk 

density. Para cada traço de argamassa endurecida, foram empregados 3 prismas de 

seção transversal quadrada, por idade, para a determinação da resistência à tração na 

flexão. 

 

4.5.2 Capilaridade 

 

A capilaridade das argamassas foi determinada na idade de 28 dias segundo as 

metodologias propostas pelas normas DIN 52.617 – Determinação do coeficiente de 

absorção de água de materiais de construção e LNEC E 393 – Betões – Determinação da 

absorção de água por capilaridade. Para cada traço de argamassa endurecida, utilizou-se 

4 corpos-de-prova prismáticos (4 cm X 4 cm x 16 cm) para análise desta propriedade. 

 

4.5.3 Absorção de água  

 

A absorção de água por imersão total de corpos-de-prova cilíndricos (5 cm x 10 cm) de 

argamassa endurecida, foi determinada na idade de 28 dias segundo a metodologia 

proposta pela norma LNEC E 394 – Betões – Determinação da absorção de água por 

imersão à pressão atmosférica. Para cada traço de argamassa endurecida analisada, 

empregou-se 3 corpos-de-prova na determinação desta propriedade. 

 

4.5.4 Massa específica 

 

A massa específica de corpos-de-prova cilíndricos de argamassa endurecida, foi 

determinada na idade de 28 dias , utilizando 3 corpos-de-prova, segundo a metodologia 

proposta pela norma NBR 9778 – Argamassas e concretos endurecidos – Determinação 

da absorção de água por imersão, índice de vazios e massa específica. 

 

4.6 AVALIAÇÃO DA MICROESTRUTURA DAS ARGAMASSAS  

 

Foram coletadas amostras do ensaio de compressão axial de corpos-de-prova cilíndricos 

(5 cm de diâmetro x 10 cm de altura), na idade de 28 dias, para a realização das análises 

descritas nos sub-itens 4.6.1 a 4.6.4. As análises microestruturais de argamassas, com 
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idade mínima de 28 dias, foram realizadas nos traços 1:3 (cimento Portland:areia lavada) 

com substituições de 0%, 30%, 70% e 100% de cimento Portland por Miex e. 1:1:6 

(cimento Portland, cal hidratada e areia lavada) com substituições de 0% e 30% de 

cimento Portland por Miex.  

 

4.6.1 Microscopia eletrônica de varredura – análise por EDS 

 

Para avaliação e compreensão das fases presentes nas argamassas foi utilizado 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) por elétrons secundários. As análises foram 

realizadas no Laboratório de Microscopia Eletrônica do departamento de Engenharia de 

Minas da UFMG através de um microscópio eletrônico de varredura da marca PHILIPS, 

modelo JSM-80, e com um espectrômetro por dispersão de energia (EDS – Energy 

Dispersive Spectrometry) acoplado. 

 

As amostras de argamassas foram metalizadas com filme de ouro. A utilização destas 

análises partiu do interesse de se observar a distribuição dos óxidos que compõem as 

principais fases mineralógicas presentes nas argamassas de maneira a auxiliar nas 

análises de DRX. 

 

4.6.2 Difração de raios X 

 

As análises das fases cristalinas presentes nas amostras de argamassas, foram obtidas 

por difração de raios X (DRX), realizadas no Laboratório de Difratometria de Raios-X do 

departamento de Engenharia Metalúrgica da UFMG. Utilizou-se Difratômetro  da marca 

PHILIPS, modelo PW- 3710 (radiação Cukα, corrente de 30 mA e voltagem de 40kV, 

varredura com passo de 0,060 e tempo de coleta de 1,0 segundo por passo). Para 

análise das fases cristalinas, os valores de “d” (distância interplanar) foram considerados 

com aproximação de ± 0,01 Å, conforme recomendados por CULLITY (1956) e GUMIERI 

(2002). 

 

4.6.3 Análises térmicas 

 

A utilização dessas análises térmicas partiu-se do interesse de se caracterizar as 

argamassas através das curvas de termogravimetria (TGA) e termodiferencial (DTA), de 

maneira a auxiliar nas análises de DRX. As curvas TGA e DTA apresentadas neste 
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trabalho, foram obtidas em um analisador térmico simultâneo da marca Shimadzu, 

modelo TA 50. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Materiais Cerâmicos do 

departamento de Engenharia Metalúrgica da UFMG. Executou-se os ensaios em cadinho 

de platina, com uma massa de amostra em torno de 10 mg em atmosfera inerte de N2 (25 

ml min1-), taxa de aquecimento de 10 °C min1- e uma temperatura máxima do ensaio de 

1100°C. 

 

4.6.4 Porosimetria de mercúrio 

 

A porosidade aparente das argamassas foi determinada na idade de 28 dias utilizando a 

técnica da porosimetria de mercúrio. As análises foram realizadas no Laboratório de 

Materiais Cerâmicos do departamento de Engenharia Metalúrgica da UFMG, utilizando o 

equipamento da marca MICROMERICTS, modelo AutoPore III 9420. As amostras 

analisadas neste trabalho foram pedaços de argamassa retirados do interior dos corpos-

de-prova. Utilizou-se em todas as análises um penetrômetro de volume 5,9454 cm3. 

Adotou-se, também, a densidade do mercúrio igual a 13,5335 g/cm3, a tensão superficial 

do mercúrio de 485 dyn/cm e o ângulo de contato entre o mercúrio e a argamassa de 

140,5°, tanto para intrusão como para extrusão. Os resultados foram impressos na forma 

de tabelas e gráficos de intrusão de mercúrio versus diâmetro médio de poros. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

De acordo com a metodologia proposta no capítulo 4, são apresentados, neste capítulo, 

os resultados dos ensaios físicos, químicos e microestruturais do Miex novo bem como 

das argamassas propostas na Tabela IV.2. Para avaliar o processo de envelhecimento do 

Miex, foram realizadas apenas a análise de DRX nas amostras coletadas nas pilhas de 

estocagem da fábrica cujas as idades foram estimadas de 1 a 15 anos. Com o objetivo de 

observar a transformação de fase do Miex, simulou-se o ensaio de resfriamento brusco 

nas dependências da fábrica, e em seguida, a amostra foi analisada através do ensaio de 

difração de raios X.  

 

5.1 RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, QUÍMICA E 

MICROESTRUTURAL DA MISTURA EXAURIDA  

 

Neste item apresenta-se os resultados da caracterização física, química e microestrutural 

do Miex. 

 

5.1.1 Caracterização física do Miex 

 

Como caracterização física, são apresentados os resultados obtidos nas etapas de 

moagem, preparação, determinação da área específica , da densidade absoluta e massa 

unitária do Miex. 

 

5.1.1.1  Determinação da área específica, da densidade absoluta e da massa 

unitária do Miex 

 

A área específica e a densidade absoluta dos aglomerantes foram determinadas segundo 

as respectivas normas NBR 7224 e NBR 6474. Como não há uma normatização para a 

determinação da massa unitária, adotou-se o método publicado por CINCOTTO et al 

(1995) na determinação desta propriedade física. Os resultados das propriedades físicas 

foram obtidos após a moagem e desmagnetização das amostras de Miex. As 

características físicas do cimento Portland utilizado neste trabalho, foram determinadas 

com o objetivo de compará-las com as do Miex e de determinar a dosagem empregada 
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nos traços. Os resultados apresentados na Tabela V.1 foram obtidos a partir de três 

medições. 

 

Tabela V.1 – Caracterização física do Miex e do cimento Porland de alto forno  
Ensaios Cimento CPIII 40 Miex novo 

Massa específica absoluta(g/cm3) 3,11± 0,01 3,13 ± 0,01 

Massa unitária (g/cm3) 0,92 ± 0,01 0,90 ± 0,01 

Área específica (cm2.g-1) 4212 ± 29 3990 ± 10 

 

Nota-se, pela Tabela V.1, que os valores da massa unitária e da massa específica 

absoluta do Miex e do cimento CPIII 40, utilizado neste trabalho, apresentam-se 

próximos, justificando a dosagem, em massa, das argamassas listadas na Tabela IV.1.  

 

5.1.2 Caracterização química do Miex 

 

De acordo com as metodologias de ensaios listadas no item 4.2.3, as amostras de Miex 

novo são constituídas, em média, pelas seguintes proporções de óxidos apresentadas na 

Tabela V.2. 

 

Tabela V.2 – Composição química das amostras de Miex novo analisadas 
Òxidos presentes Amostra 1 Amostra 2 

CaO 50,65% 51,12% 

SiO2 28,45% 28,62% 

MgO 8,46% 7,05% 

Al2O3 0,171% 0,154% 

Fe2O3 6,38% 7,92% 

Na2O 0,008% 0,007% 

K2O 0,006% 0,010% 

PPC 5,35% 4,28% 

 

Pode-se observar, pela Tabela V.2, que as amostras de Miex são constituídas, 

praticamente, de CaO e SiO2. Considerando o índice de basicidade igual a relação 

CaO/SiO2, as amostras de Miex da Tabela V.2 são básicas, por apresentarem índice de 

basicidade acima do valor de referência (>1).  
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Na Tabela V.2, o teor de óxido de cálcio (CaO) e de óxido de magnésio (MgO) obtidos 

para as amostras de Miex foram os teores totais, sendo que, neste trabalho, não 

quantificou-se os teores de CaO e MgO  livres, que são um dos principais responsáveis 

pelos fenômenos de expansão destrutiva em concretos e argamassas endurecidos. 

 

Observou-se que a relação CaO+MgO é maior que 47%, fato este que proporciona a 

viabilidade técnica de se empregar o Miex com corretivo de solo para agricultura, 

conforme citado por ARAÚJO (1997). 

 

O ferro (Fe2O3) presente na análise química das 2 amostras de Miex novo analizadas, 

apresenta-se na forma mais estável, sendo assim, não gera problemas de expansão nas 

argamassas endurecidas. 

 

Com base nos resultados da análise química do Miex novo, acredita-se que ele pode 

proporcionar maior durabilidade as argamassas quanto ao fenômeno da eflorescência, 

por apresentar um teor de álcalis (K2O e NaO) muito baixo. Estes álcalis participam da 

formação dos carbonatos formados durante o fenômeno de carbonatação. Estes 

carbonatos precipitam nos poros das argamassas endurecidas e, quando num estágio 

mais avançado de precipitação, causam tensões internas nos poros das argamassas 

endurecidas, ocasionando expansão e comprometendo a durabilidade das argamasssas. 

 

5.1.3  Caracterização microestrutural do Miex 

 

Conforme mencionado no item 4.2.4, a caracterização microestrutural do Miex novo foi 

realizada através da técnica de difração de raios-X, das análises térmicas (TG e DTA), da 

adsorção de nitrogênio (BET) e da microscopia eletrônica de varredura (MEV) com 

espectrômetro por dispersão de energia acoplado (EDS). A seguir são apresentados os 

resultados desta caracterização. 

 

5.1.3.1 Microscopia eletrônica de varredura e análises por EDS do Miex 

 

Foram examinadas 2 amostras de Miex novo no microscópio eletrônico de varredura e 

analisadas através do espectrômetro de energia dispersiva de raios-X (EDS). A Figura 

5.1 mostra as fotomicrografias das amostras de Miex novo, obtidas por elétrons 
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secundários. A Tabela V.3 apresenta a análise química das partículas identificadas nas 

fotomicrografias.  

 

     

                                    a)                                                                 b) 
Figura 5.1 – Fotomicrografia das amostra de Miex novo – aspecto geral 

a) Aumento 5000X b) Aumento 3500X 
 
Tabela V. 3 – Análise por EDS do Miex novo 

Miex 

Elemento 
Ponto 

1 

Ponto 

2 

Ponto 

3 

Ponto 

4 

Ponto 

5 

Ponto 

6 

Ponto 

7 

Ponto 

8 

Ponto 

9 

MgO 6,09 3,09 0,97 5,00 2,46 2,78 11,09 0,58 5,05 

SiO2 10,47 23,40 29,60 27,75 30,11 30,01 25,65 31,00 24,09 

CaO 80,11 72,71 68,84 63,41 66,63 66,11 63,26 67,61 70,18 

FeO 3,33 0,79 0,60 3,84 0,80 1,10 0,00 0,81 0,68 

Total 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Os resultados apresentados na Tabela V.3 da análise química elementar das fases 

presentes no Miex novo, evidenciam a grande presença de cálcio (CaO) e silício (SiO2) 

ambos presentes na composição química dos silicatos de cálcio, composto presente em 

cimento Portland.  

 

5.1.3.2 Análises por difração de raios X do Miex 

As Figuras 5.2, 5.3 e 5.4 representam os difratogramas obtidos das análises de difração 

de raios X, correspondentes as amostras de Miex com idade de 1 dia, 5 anos e 15 anos, 

1 

5 

3 

2 

4 

6 

7 

9 

8 
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respectivamente. Na Figura 5.5 é apresentado o difratograma do Miex após o 

resfriamento rápido simulado nas instalações da Empresa Rima Industrial S.A. 
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Figura 5.2.- Difratograma do Miex com idade estimada de 1 dia 
 

 

De acordo com as Figuras 5.2, os principais compostos cristalinos encontrados nas 

amostras de Miex novo analisadas, foram: belita (Ca2SiO4), monticelita (CaMgSiO2), 

periclásio (MgO), portlandita (Ca(OH)2). Por se tratar de uma amostra jovem, esperava-se 

encontrar o óxido de cálcio livre (CaO). Esta não evidencia do CaO livre na análise de 

DRX, pode estar relacionada com a amostragem realizada durante a coleta.  
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Figura 5.3 – Difratograma do Miex com idade estimada de 5 anos 
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Figura 5.4 – Difratograma do Miex com idade estimada de 15 anos 
 

De acordo com as Figuras 5.3 e 5,4, os principais compostos cristalinos encontrados nas 

amostras de Miex analisadas, foram: belita (Ca2SiO4), dolomita (MgO.06CaO.94)(CO3), 
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monticelita (CaMgSiO2), periclásio (MgO), portlandita (Ca(OH)2) e óxido de cálcio livre 

(CaO). 

 

Pode-se observar nas Figuras 5.3 e 5.4 que, com o envelhecimento do Miex o periclásio 

tornou-se menos freqüente enquanto as fases cristalinas belita e dolomita tornam-se 

predominantes. Acredita-se que com o envelhcimento, o periclásio, presente no Miex, 

parte hidratou formando a brucita (Mg(OH)2) e parte combinou com os outros 

constituintes químicos do Miex formando a dolomita (MgO.06CaO.94)(CO3) e monticelita 

(CaMgSiO2) ambos compostos estáveis. Foi evidenciado a presença do CaO livre 

durante o envelhecimento do Miex, indicando uma maior dificuldade de hidratação deste 

óxido em relação ao MgO. 
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Figura 5.5 – Difratograma do Miex após o resfriamento rápido 
 

De acordo com as Figuras 5.5 , os principais compostos cristalinos encontrados nas 

amostras de Miex após a simulação do resfriamento brusco, foram: belita (Ca2SiO4), 

periclásio (MgO), monticelita (CaMgSiO2), portlandita (Ca(OH)2) e óxido de cálcio livre 

(CaO). Podemos observar a predominancia do periclásio (MgO) na amostra analisada. É 

importante salientar que o óxido de magnésio livre (MgO) ao hidratar-se, forma o 

hidróxido de magnésio (Mg(OH)2. Nessa transformação, o cristalito do hidróxido de 

magnésio pode aumentar de volume em até 119,54% do volume inicial do cristalito de 

MgO, podendo ocasionar nas argamassas endurecidas expanção. 
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5.1.3.3 Análises térmicas do Miex novo 

A Figura 5.6 apresenta as termoanálises obtidas pelas curvas de termogravimetria (TG) e 

de termodiferncial (DTA) para a amostra de Miex novo e a Tabela V.4 resume este 

resultados. 
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Figura 5.6– Termoanálise do Miex novo 
 

Tabela V.4 – Análise térmica do Miex novo 
Fases 

analisadas 

Intervalo de 

temperatura (°C) 

Temperatura 

do Pico (°C) 

Perda de 

Massa (%) 

H2Olivre 28 -326 - 1,876 

Mg(OH)2 325,9 – 405,8 365,8 1,609 

Ca(OH)2 405,8 – 465,8 435,8 1,370 

MgCO3 625,8 – 685,8 665,8 1,069 

CaCO3 795,8 – 885,8 845,8 - 

γC2S → α’C2S 895,8 – 985,8 915,8 - 

Total - - 5,924 

 

 

De acordo com os dados da Tabela V.4, pode-se observar que a amostra de Miex novo 

analisada apresentou maior perda de massa referente ao Mg(OH)2 em relação ao 
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Ca(OH)2, indicando maior hidratação do MgO em relação ao CaO. A perda de massa do 

MgCO3 foi maior que a do CaCO3 evidenciando a maior dificuldade de carbonatação do 

CaO em relação ao MgO na amostra. 

 

Pode observar na curva TGA uma ganho de massa na temperatura acima de 826°C. Este 

ganho de massa pode estar relacionado a transformação de γC2S → α’C2S, que é uma 

forma polimorfa do silicato dicálcico que apresenta moderadas propriedades cimentícias. 

Possui densidade de 3,40, e é geralmente descrito pelo nome mineral bredigita. 

 

A presença da dolomita e brucita, ambos não evidenciados em análise de DRX do Miex 

novo, pode estar relacionada com a amostragem realizada durante a coleta das amostras 

para a realização do ensaio de análise térmica.  

 

5.1.3.4 Análise por adsorção de nitrogênio 

Os resultados da superfície específica, do volume total de poros e do diâmetro médio de 

poros do Miex novo utilizando o método de BET, estão na Tabela V.5. 

 

Tabela V.5 – Resultados da análise de adsorção de nitrogênio do Miex novo  
Propriedades Medidas Unidades Resultados 

Superfície específica m2/g 2,659 

Volume total de poros 

< 2593,1Å ± na P/Po = 0,993 
cm3/g 1,55 .10-2 

Diâmetro médio de poros Å 2,34 .102 

 

 

Como não é normatizado método de BET para avaliar, por exemplo, superfície especifica 

de cimentos e outros materiais em pó, determinou-se as propriedades da Tabela V.5, 

segundo a ótica da Ciência e Engenharia de materiais, com a finalidade de comparar os 

resultados dos métodos de Blaine e BET.  

 

O método BET gerou resultados de superfície específica maiores que o método de 

Blaine, apresentado na Tabela V.1, pelo fato de incluir as superfícies internas presente no 

Miex bem como as microfissuras ou poros existentes. 
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5.2 RESULTADOS DAS ARGAMASSAS NO ESTADO PLÁSTICO 

 

Nesta etapa do trabalho, serão apresentados os resultados dos ensaios que avaliaram as 

propriedades físicas das argamassas no estado plástico, conforme as metodologias 

propostas no item 4.4. 

 

5.2.1 Consistência das argamassas 

 

A consistência das argamassas foi determinada segundo a norma NBR 7215, sendo o 

valor da consistência de 240 ± 5 mm, adotado como parâmetro de referência. Na Tabela 

V.6 são apresentados os resultados da consistência das argamassas. 

 

Tabela V.6 – Consistência das argamassas 

Traços Miex 
(%) 

Consistência 
(mm) 

0 240 
10 240 
30 243 
50 238 
70 244 

1:3 

100 243 
0 244 1:5 
30 241 
0 242 1:1:6 
30 242 

1:2:9 
(Miex novo) 0 244 

1:2:9 
(Cal) 0 241 

 

Na Tabela V.6 observou-se para os traços 1:3 (cimento e areia) a tendência de aumento 

da consistência das argamassas. Este aumento pode estar relacionada com a superfície 

específica e a reologia das amostras de Miex novo utilizadas na confecção das 

argamassas. 

 

5.2.2 Retenção de água das argamassas  

 

Na tabela V.7 são apresentados os resultados da retenção de água para as argamassas 

no estado plástico obtidas no laboratório segundo a metodologia proposta pela norma 

britânica BS-4551 seção 3 item 11 – Mortars, Screeds and Plasters. Estes resultados 
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foram determinados a partir de três medidas, dos quais determinou-se  a média e o 

desvio padrão. 

 

Tabela V.7– Retenção de água das argamassas 

Traços Miex 
(%) 

Retenção de água 
(%) 

Desvio padrão 
(%) 

0 87,64 ±0,01 
10 88,26 ±0,02 
30 88,44 ±0,01 
50 88,47 ±0,01 
70 88,53 ±0,02 

1:3 

100 89,44 ±0,02 
0 85,89 ±0,01 1:5 
30 86,63 ±0,01 
0 93,36 ±0,01 1:1:6 
30 94,04 ±0,01 

1:2:9 
(Miex novo) 0 87,28 ±0,02 

1:2:9 
(Cal) 0 91,01 ±0,01 

 

A partir dos resultados da Tabela V.7, verificou-se que a medida que aumentamos a 

porcentagem de Miex em substituição ao cimento Portland, maior é a retenção de água 

das argamassas. Para fins de comparação, nos traços 1:2:9, onde não houve a 

substituição de cimento Portland por Miex novo, observou-se que a retenção de água das 

argamassas com cal foi maior que as confeccionadas com Miex conforme esperado. 

 

Como parâmetro de referência, a norma BS-4551 recomenda para as argamassas de 

revestimento, o valor de retenção de água maior ou igual a 80%. Neste trabalho, as 

argamassas propostas, apresentaram uma retenção de água acima do limite especificado 

pela norma BS-4551 (≥80%), o que vale dizer que, a sua aplicação sobre suportes 

porosos e em dias de muito vento ou calor, deve ser vista sem grandes precauções. 

 

5.2.3  Densidade aparente das argamassas  

 

Na Tabela V.8 são apresentados os resultados da densidade aparente das argamassas 

segundo as recomendações do método publicado em CINCOTTO et al (1995), descritas 

no item 4.4.1. Estes resultados foram obtidos a partir de três medidas, onde determinou-

se a média e o desvio padrão. 
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Tabela V.8 – Densidade aparente das argamassas 

Traços Miex 
(%) 

Densidade aparente 
(kg/dm3) 

Desvio padrão 
(kg/dm3) 

0 2,08 ±0,01 
10 2,07 ± 0,01 
30 2,07 ± 0,01 
50 2,06 ± 0,01 
70 2,05 ± 0,01 

1:3 

100 2,05 ± 0,01 
0 2,04 ± 0,01 1:5 
30 2,04 ± 0,01 
0 2,01 ± 0,01 1:1:6 
30 2,02 ± 0,01 

1:2:9 
(Miex novo) 0 2,05 ± 0,01 

1:2:9 
(Cal) 0 1,97 ± 0,01 

 

De acordo com os resultados da Tabela V.8, pode-se considerar que a variação da 

densidade aparente das argamassas no estado plástico não foi significativa quando 

aumentamos o percentual de substituição de cimento Portland por Miex. Este 

comportamento era de ser esperado uma vez que os resultados físicos do Miex novo, 

listados na Tabela V.1, apresentaram parecidos com o do cimento Portland utilizado na 

confecção das argamassas. 

 

5.3  RESULTADOS DAS ARGAMASSAS NO ESTADO ENDURECIDO 

 

Os resultados dos ensaios que avaliaram as propriedades físicas das argamassas 

endurecidas estão apresentados nos itens 5.1.1.1 a 5.1.1.4. Na análises dos resultados 

das argamassas no estado endurecido, foi tomada como referência a argamassa 1:3 

(cimento e areia) por ela apresentar maior número de substituições. 

 

5.3.1 Propriedades mecânicas das argamassas com adições de Miex 

 

Os resultados das propriedades mecânicas das argamassas de traço 1:3 (cimento e 

areia) com substituições de 0%, 30%, 70% e 100% de cimento Portland por Miex e de 

traços 1: 5 (cimento e areia) e 1:1:6 (cimento, cal e areia) com substituições de 0% e 30% 

de cimento Portland por Miex foram obtidos através dos ensaios de resistência à 

compressão axial, resistência à tração na flexão e ultrasonografia. 
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5.3.1.1  Resistência à Compressão Axial 

 

Os resultados de resistência à compressão axial de corpos-de-prova rompidos nas 

idades de 3, 7 e 28 dias estão relacionados nas Tabelas V.9 e V.10. Para o traço 1:3 os 

resultados podem ser visualizados na Figura 5.7. Estes resultados representam o valor 

médio para três corpos-de-prova cilíndricos (5 x 10) cm de argamassa. 

 

Tabela V.9 – Resistência média à compressão axial das argamassas  
Resistência à compressão axial 

 
3 dias 7 dias 28 dias Traço 

 Miex 
(%) 

Consis-
tência 
(mm) 

(kgf) 
média 
(MPa) 

(kgf) 
média 
(MPa) 

(kgf) 
média 
(MPa) 

921,0 1815,1 2255,0 
974,5 1817,8 2254,8 0 240 
950,3 

4,8 
1818,6 

9,3 
2255,6 

11,5 

529,6 915,7 1683,5 
523,6 917,2 1686,1 

1:5 

30 240 
530,2 

2,7 
918,9 

4,7 
1688,3 

8,9 

479,6 856,0 1822,6 
502,4 857,3 1823,1 0 240 
499,1 

2,5 
859,2 

4,4 
1823,9 

9,3 

226,9 577,8 1092,9 
235,6 579,4 1093,8 

1:1:6 

30 240 
230,8 

1,2 
579,6 

3,0 
1096,5 

5,6 

312,0 656,9 1060,2 
315,5 658,6 1062,2 

1:2:9 
(Miex) 0 240 

312,5 
1,6 

660,4 
3,4 

1064,9 
5,4 

163,7 372,5, 849,6 
166,3 380,4 850,0 

1:2:9 
(Cal) 0 240 

170,8 
0,9 

397,1 
1,9 

850,8 
4,3 
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Tabela V.10 – Resistência média à compressão axial das argamassas 1:3 
Resistência à compressão 

 
3 dias 7 dias 28 dias Traço 

 Miex 
% 

Consis-
tência 
(mm) 

(kgf) 
média 
(MPa) 

(kgf) 
média 
(MPa) 

(kgf) 
média 
(MPa) 

2389,9 3865,8 6228,9 
2471,1 4025,5 6230,4 0 240 
2246,9 

12,1 
4092,2 

20,3 
6231,3 

31,7 

1745,0 3621,0 5599,7 
1720,1 3621,7 5601,3 10 240 
1700,3 

8,8 
3623,0 

18,4 
5605,9 

28,5 

1113,1 2087,2 4009,6 
1008,7 2089,8 4013,7 30 240 
1206,2 

5,7 
2091,5 

10,6 
4015,0 

20,4 

780,0 1437,8 2225,8 
778,9 1438,7 2226,4 50 240 
779,3 

4,0 
1441,3 

7,3 
2232,8 

11,3 

249,7 727,1 1086,8 
250,3 727,5 1087,1 70 240 
242,8 

1,3 
728,4 

3,7 
1100,3 

5,6 

42,6 68,0 162,8 
39,1 63,1 163,7 

1:3 

100 240 
40,2 

0,2 
73,3 

0,4 
164,3 

0,8 
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Figura 5. 7 – Resistência à compressão das argamassas de traço 1:3 com substituição de 
0% a 100% de cimento Portland por Miex novo. 
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De acordo com os resultados da Tabela V.10 e da Figura 5.7, conclui-se que a medida 

que aumentamos a substituição de cimento Portland por Miex, ocorre uma queda na 

resistência à compressão dos corpos-de-prova de argamassas. Esta queda da 

resistência que é proporcional aos percentuais de substituição de cimento por Miex, está 

relacionada a presença de compostos, no Miex, que não possuem atividade hidráulica. 

Com isso, acredita-se que o silicato dicalcico (belita), identificado nas análise de difração 

de raios-X do Miex, está na fase morfológica conhecida como γC2S, que infelizmente não 

e reativo. O γC2S possui densidade de 2,97 e é estável abaixo de 725-830°C. Acima 

desta faixa de temperatura pode inverter para a forma α’C2S que possui como 

características principais a densidade de 3,40 e moderadas propriedades cimentícias. 

 

5.3.1.2 Resistência à tração na flexão 

 

Os resultados dos ensaios de resistência à tração na flexão de corpos-de-prova rompidos 

nas idades de 3, 7 e 28 dias estão relacionados nas Tabelas V.11 e V.12. Para o traço 

1:3 os resultados podem ser visualizados na Figura 5.8. Estes resultados representam o 

valor médio para três corpos-de-prova prismáticos (4 x 4 x 16) cm de argamassa. 

 

Tabela V. 11 - Resistência média à tração na flexão das argamassas  
Resistência à tração na flexão 

 
3 dias 7 dias 28 dias Traço 

 Miex 
% 

Consis-
tência 
(mm) 

(kgf) 
média 
(MPa) 

(kgf) 
média 
(MPa) 

(kgf) 
média 
(MPa) 

60,8 89,4 124,5 
62,7 90,9 124,8 0 240 
63,1 

2,0 
91,2 

3,0 
125,1 

4,1 

28,7 54,7 81,9 
29,2 56,1 82,3 

1:5 

30 240 
29,6 

1,0 
57,4 

1,8 
82,3 

2,7 

30,9 48,2 59,7 
31,4 48,5 60,0 0 240 
31,6 

1,0 
49,3 

1,6 
60,8 

2,0 

15,6 26,5 34,9 
15,9 26,6 35,1 

1:1:6 

30 240 
16,1 

0,5 
27,3 

0,9 
35,3 

1,2 

11,9 31,6 60,5 
12,1 32,8 61,1 

1:2:9 

(Miex) 
0 240 

12,5 
0,4 

33,1 
1,1 

61,6 
2,0 

10,1 24,0 49,3 
10,4 25,0 49,8 

1:2:9 

(Cal) 
0 240 

10,7 
0,3 

25,3 
0,8 

50,0 
1,6 
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Tabela V. 12 - Resistência média à tração na flexão das argamassas de traço 1:3  
Resistência à tração na flexão 

 
3 dias 7 dias 28 dias Traço 

 Miex 
% 

Consis-
tência 
(mm) 

(kgf) 
média 
(MPa) 

(kgf) 
média 
(MPa) 

(kgf) 
Média 
(MPa) 

94,4 178,1 239,2 
91,8 175,6 240,0 0 240 
92,6 

3,1 
176,3 

5,8 
239,7 

7,9 

75,2 153,4 217,8 
70,7 153,9 217,6 10 240 
73,4 

2,4 
153,9 

5,0 
218,1 

7,1 

55,4 106,9 170,7 
55,4 109,0 171,0 30 240 
55,4 

1,8 
107,8 

3,5 
171,5 

5,6 

21,6 60,8 80,5 
22,9 57,8 81,6 50 240 
22,4 

0,7 
59,3 

2,0 
81,2 

2,7 

14,0 30,8 62,5 
13,8 31,0 62,8 70 240 
14,0 

0,5 
31,4 

1,0 
63,2 

2,1 

2,0 15,4 17,6 
2,1 15,8 17,6 

1:3 

100 240 
2,1 

0,1 
15,8 

0,5 
18,1 

0,6 
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1,82

0,73
0,46

0,07
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Figura 5.8 - Resistência à tração na flexão das argamassas de traço 1:3 com substituição 
de 0% a 100% de cimento Portland por Miex novo. 
 

De acordo com os resultados da Tabela V.12 e da Figura 5.8, conclui-se que a medida 

que aumentamos a substituição de cimento Portland por Miex, há uma queda na 

resistência à tração na flexão, que é proporcional aos percentuais de substituição de 
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cimento por Miex, dos corpos-de-prova de argamassas. Esta queda de resistência à 

tração na flexão e à compressão axial das argamassas demonstra que este material não 

está contribuindo para a evolução destas propriedades mecânicas. 

 

5.3.1.3  Módulo de elasticidade dinâmico 

 

Os resultados do módulo de elasticidade dinâmico de corpos-de-prova na idade de 28 

dias estão relacionados nas Tabelas V.13 e V.14. Para o traço 1:3 os resultados podem 

ser visualizados na Figura 5.9. Estes resultados representam o valor médio para três 

corpos-de-prova cilíndricos (5 x 10) cm de argamassa. 

 
Tabela V. 13 – Módulo de elasticidade dinâmico das argamassas 

Módulo de elasticidade 

dinâmico 

(28 dias) Traço 
Miex 

(%) 

Freqüência 

(Hertz) 

(GPa) 
Média 

(GPa) 

24,9 

25,1 0 240 

25,3 

25,1 

24,3 

24,5 

1:5 
 

30 240 

24,6 

24,4 

23,6 

23,8 0 240 

24,1 

23,8 

22,8 

23,1 

1:1:6 

30 240 

23,5 

23,1 

24,6 

24,8 
1:2:9 

(Miex) 
0 240 

25,0 

24,8 

23,0 

23,0 
1:2:9 

(Cal) 
0 240 

23,5 

24,0 
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Tabela V. 14 – Módulo de elasticidade dinâmico das argamassas de traço 1:3 
Módulo de elasticidade 

dinâmico 

(28 dias) Traço 
Miex 

(%) 

Consistência 

(mm) 

(GPa) 
Média 

(GPa) 

31,9 

32,1 0 240 

32,3 

32,1 

31,6 

31,6 

 

10 240 

32,0 

31,8 

30,9 

31,3 30 240 

31,5 

31,2 

29,2 

29,6 50 240 

29,6 

29,4 

28,4 

28,4 70 240 

28,5 

28,5 

26,5 

26,5 

1:3 

100 240 

25,5 

26,5 
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Figura 5.9 – Módulo de elasticidade dinâmico das argamassas de traço 1:3 com 
substituição de 0% a 100% de cimento Portland por Miex. 
 
 

De acordo com os resultados das Tabelas V.13 e V.14 e da Figura 5.9, conclui-se que a 

medida que elevamos a substituição de cimento Portland por Miex, há um decréscimo no 

módulo de elasticidade dinâmico dos corpos-de-prova de argamassas. Este 

comportamento físico indica que as argamassas estão tornando-se menos rígidas 

quando do aumento da substituição de cimento por Miex. O decréscimo do módulo de 

elasticidade dinâmico das argamassas contribui para a diminuição da concentração de 

tensões sobre as argamassas durante o processo de cura e consequentemente, a não 

ocorrência do fenômeno de fissuração. É importante salientar que argamassas ricas, alto 

teor de cimento, possui elevado módulo de elasticidade, deformam-se menos e as 

tensões de tração sobre elas permanecem elevadas. Logo, conclui-se que, o Miex pode 

contribuir para minimizar o fenômeno de retração em argamassas.  

 

5.3.1.4  Capilaridade e absorção de água por imersão total 

 

Os resultados dos ensaios de capilaridade e absorção de água por imersão total de 

corpos-de-prova na idade de 28 dias estão relacionados nas Tabelas V.15 e V.16. Estes 
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resultados representam o valor médio para quatro corpos-de-prova prismáticos (4 x 4 x 

16) cm de argamassa. 

 

Tabela V. 15 – Coeficiente de capilaridade e absorção de água por imersão total 
Substituição 

de 

MIEX 

Coeficientes de capilaridade 

das argamassas 

(kg/m2.h0,5) 

Absorção de 

água por imersão 

total 
Traço 

% C15 C30 C60 C90 (%) 

0 2,58 5,36 7,18 7,84 9,70 
1:5 

30 3,07 7,19 9,52 10,61 10,89 

0 3,47 7,76 10,41 11,53 12,52 
1:1:6 

30  3,87 10,61 13,07 13,90 

1:2:9 

(MIEX) 
0 2,42 8,44 10,33 12,91 11,97 

1:2:9 

(Cal) 
0 5,81 13,81 18,56 20,75 15,07 

 

Tabela V. 16 - Coeficiente de capilaridade e absorção de água por imersão total 

Substituiçã

o de MIEX 

Coeficientes de capilaridade 

das argamassas 

(kg/m2.h0,5) 

Absorção de 

água por imersão 

total 

 

Traço 

(%) C15 C30 C60 C90 (%) 

0 1,05 1,52 2,13 2,50 6,72 

10 1,29 2,32 4,40 5,93 7,53 

30 1,85 2,85 5,93 9,33 8,62 

50 4,20 10,57 14,37 15,61 10,15 

70 5,65 11,64 14,85 16,67 10,50 

1:3 

100 6,45 12,70 16,94 18,97 12,20 

 

 

Os resultados das Tabelas V.15 e V.16 mostram que o Miex não contribui, 

favoravelmente, na redução do fenômeno da capilaridade. Pode-se observar que os 

coeficientes de capilaridade das argamassas produzidas no laboratório, conforme a 
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metodologia LNEC E 393, aumentaram a medida que elevamos a substituição de cimento 

por Miex na confecção das argamassas propostas.  

 

Na Figura 5.10 podemos visualizar a montagem realizada para a avaliação da 

capilaridade das argamassas estudadas. A seguir é ilustrada a Figura 5.11, onde 

podemos visualizar os prismas de argamassa 1:3 (cimento e areia) com substituições de 

0%, 10%, 50% e 70% de cimento por Miex, antes e após a realização do ensaio. Nestas 

fotos (Figura 5.10), podemos observar que a ascensão capilar aumenta a medida que 

elevamos a substituição de cimento por Miex na fabricação das argamassas. 

 

 

 

 

Figura 5.10 – Montagem utilizada na realização do ensaio de capilaridade 
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                           a)                                                                       b) 

        

                           c)                                                                      d) 

Figura 5.11 – Fotos a), b), c) e d) visualização dos prismas de argamassa antes e após o 
ensaio de capilaridade. 
 
 

De acordo com os resultados do ensaio de absorção de água por imersão total das 

argamassas, apresentados nas Tabelas V.15 e V.16, concluímos que a medida que 

elevamos a substituição de cimento Portland por Miex na confecção das argamassas, 

maior é a absorção de água por imersão total. Esta elevação está associada ao aumento 

da porosidade quando da substituição do cimento por Miex.  

 

Como o Miex apresenta o C2S inerte, na forma polimorfa de γC2S, este não esta 

promovendo a vedação dos poros das argamassas, favorecendo a ascensão capilar da 

água. 

 

É importante resaltar que o cimento Portland utilizado na confecção das argamassas 

apresenta uma porcentagem significativa de escória de alto-forno. A escória de alto-forno 

possui como característica um teor elevado de C2S que, proporciona aos cimentos, uma 

baixa velocidade de reação com a água. Com isso, a vedação dos poros das argamassas 
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e concretos com a hidratação ao longo do tempo é lenta, podendo ser mais uma 

contribuição para a elevada porosidade, nas idades inicias, das argamassas estudadas. 

 

5.3.1.5 Densidade aparente das argamassas no estado endurecido 

 

Os resultados da densidade aparente de corpos-de-prova cilíndricos de argamassas  nas 

idades de 3, 7 e 28 dias estão relacionados nas Tabelas V.17 e V.18. Estes resultados 

representam o valor médio para três corpos-de-prova de argamassa. 

 

Tabela V. 17 – Densidade aparente das argamassas no estado endurecido 

Substituição de 

MIEX 

Densidade aparente no estado endurecido 

das argamassas 

(kg/dm3) 
Traços 

% 3dias 7 dias 28 dias 

0 1,97 1,91 1,89 
1:5 

30 1,95 1,89 1,86 

0 1,95 1,90 1,79 
1:1:6 

30 1,90 1,87 1,75 

1:2:9 

(MIEX) 
0 1,99 1,92 1,87 

1:2:9 

(Cal) 
0 1,87 1,81 1,74 

 
 
Tabela V. 18 – Densidade aparente das argamassas no estado endurecido 

Substituição de 

MIEX 

Densidade aparente no estado endurecido 

das argamassas 

(kg/dm3) 
Traço 

(%) 3 dias 7 dias 28 dias 

0 2,04 1,98 1,96 

10 2,01 1,97 1,89 

30 1,98 1,95 1,89 

50 1,98 1,93 1,86 

70 1,96 1,91 1,83 

1:3 

100 1,93 1,85 1,77 
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Pelos resultados das Tabelas V.17 e V.18, nota-se que a densidade das argamassas 

diminui com o aumento da substituição de Miex por cimento Portland. Esta diminuição da 

densidade está relacionada com o aumento de porosidade das argamassas 

confeccionadas com o Miex conforme mencionada no item 5.3.1.4. 

 

5.4 RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DAS 

ARGAMASSAS 

 

A caracterização microestrutural das argamassas foi realizada através da técnica de 

difração de raios-X, das análises térmicas (TG e DTA) e da microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) com espectrômetro por dispersão de energia acoplado (EDS). 

 

5.4.1 Microscopia eletrônica de varredura e análise por EDS das argamassas 

 

Foram analisadas as argamassas 1:3 (cimento e areia) com substituições em massa de 

0% e 70% de cimento Portland por Miex no microscópio eletrônico de varredura e 

analisadas através do espectrômetro de energia dispersiva de raios-X (EDS). As Figuras 

5.12 e 5.13 mostram as fotomicrografias das amostras analisadas obtidas por elétrons 

secundários. As Tabelas V.19 e V.20 apresentam as análises química das partículas, 

ilustradas nas fotomicrografias.  

 

 

Figura 5.12 – Micrografia da argamassa 1:3 (cimento e areia) com 0% de Miex – 
Aumento 5000X 
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Figura 5.13 - Micrografia da argamassa 1:3 (cimento e areia) com 70% de Miex – 
Aumento 5000X 
 
Tabela V. 19 – Análise por EDS da argamassa de traço 1:3 (cimento e areia) – sem 
substituição de cimento por Miex 

Elemento 
Ponto 

1 

Ponto 

2 

Ponto 

3 

Ponto 

4 

Ponto 

5 

Ponto 

6 

Ponto 

7 

Ponto 

8 

Ponto 

9 

Al2O3 6,33 8,80 9,88 16,12 9,66 7,12 7,39 5,33 14,8 

SiO2 29,91 30,05 30,56 19,31 30,48 36,20 36,84 17,92 54,7 

CaO 59,07 56,55 53,06 59,36 52,99 53,70 50,75 69,70 7,00 

MgO 1,73 1,58 2,24 1,02 2,27 1,39 1,93 1,83 0,00 

Na2O 0,23 0,36 0,60 0,14 0,71 0,00 0,00 0,00 1,30 

K2O 0,28 1,09 1,10 0,63 1,14 0,57 0,75 0,00 22,20 

FeO 2,45 1,33 2,55 2,23 2,75 1,02 2,33 5,23 0,00 

Total 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabela V. 20 – Análise por EDS da argamassa de traço 1:3 (cimento e areia) com 
substituição de 70% de cimento Portland por Miex 

Elemento 
Ponto 

10 

Ponto 

11 

Ponto 

12 

Ponto 

13 

Ponto 

14 

Ponto 

15 

Ponto 

16 

Ponto 

17 

Ponto 

18 

Al2O3 14,91 12,28 14,57 13,61 14,95 10,18 14,07 13,87 15,01 

SiO2 56,24 45,76 45,52 55,89 56,21 43,41 45,50 48,22 54,99 

CaO 15,62 31,60 24,31 15,38 17,12 33,20 23,71 23,37 16,72 

MgO 0,00 0,36 9,71 0,00 0,00 1,18 10,33 5,71 0,00 

K2O 11,60 10,00 4,17 14,10 10,20 12,03 3,69 6,17 12,01 

FeO 1,63 0,00 1,72 1,02 1,52 0,00 2,70 2,66 1,27 

Total 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

12 

11 
10 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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Na análise de MEV da argamassa 1:3 (ciento e areia) sem subistituição de cimento por 

Miex novo, podemos observar na Figura 5.12 a presença de agulhas de silicatos, 

indicando a presença de materiais cimentícios.  

 

Para a análise de MEV da argamassa 1:3 (cimento e areia) com subistituição de 70% do 

cimento por Miex novo, podemos observar na Figura 5.13 a presença de placas 

hexagonais com morfologia típica de Portlandita, que não possue característica de 

material cimentante. Por isso, acredita-se que o Miex não está aglutinando os agregados, 

justificando as quedas das resistências mecânicas e aumento da porosidade das 

argamassas quando da sua adição. 

 

5.4.2 Difração de raios X das argamassas 

 

As Figuras 5.14, 5.15 e 5.16 apresentam os difratogramas obtidos das análises de 

difração de raios X, correspondentes as amostras de argamassas de Traço 1:3 

(cimento:areia) com substituições em massa de 0%, 30% e 70% de cimento Portland por 

Miex novo na idade de 28 dias. 
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Figura 5.14 – Difratograma da argamassa 1:3 (cimento areia) sem substituição de 
cimento por Miex. 
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Figura 5.15 – Difratograma da argamassa 1:3 (cimento areia) com substituição de 30% 
de cimento Portland por Miex. 
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Figura 5.16 – Difratograma da argamassa 1:3 (cimento areia) com substituição de 70% 
de cimento Portland por Miex. 
 

 

 

 



 114 

De acordo com as Figuras 5.14, 5.15, os principais compostos cristalinos encontrados 

nas amostras de argamassas de traço 1:3 (cimento e areia) com substituições de 0% e 

30% de cimento por Miex, foram: sílica (SiO2), calcita (CaCO3), belita (Ca2SiO4), 

portlandita (Ca(OH)2) e feldspato (KAlSi3O8). 

 

Na Figura 5.16, onde e apresentado o difratograma da argamassa 1:3 (cimento areia) 

com substituição de 70% de cimento Portland por Miex foi evidenciada a presença do 

periclásio (MgO) e do óxido de cálcio livre (CaO) que são considerados agentes 

expansivos em argamassas endurecidas. 

 

5.4.3 Análises térmicas das argamassas 

 

A Figura 5.17, 5.18 e 5.19 apresentam as termoanálises obtidas pelas curvas de 

termogravimetria (TG) e de termodiferncial (DTA) para a amostra de argamassas de traço 

1:3 (cimento:areia) com substituições em massa de 0%, 30 e 100% de cimento Portland 

por Miex. Na Tabela V.21 estão resumidos estes resultados. 
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Figura 5.17 - Termoanálise da argamassa 1:3 (cimento e areia) sem substituição de 
cimento Portland por Miex. 
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Figura 5.18 – Termoanálise da argamassa 1:3 (cimento e areia) com substituição de 30% 
cimento Portland por Miex. 
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Figura 5. 19 - Termoanálise da argamassa 1:3 (cimento e areia) com substituição de 
100% cimento Portland por Miex. 
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Tabela V. 21 – Análise térmica da argamassa 1:3 (cimento e areia) com 0% de Miex 
Fases 

analisadas 

Intervalo de 

temperatura (°C) 

Temperatura 

do Pico (°C) 

Perda de 

Massa (%) 

H2Olivre 0 -175 89,0 1,4 

Ca(OH)2 435,5 – 477,4 454,1 1,4 

α SiO2 → β SiO2 573,2 – 606,8 588,4 0,6 

MgCO3 606,8 – 693,6 676,8 1,0 

CaCO3 846,8 – 968,4 847 0,1 

Total   4,5 

 

Tabela V. 22 - Análise térmica da argamassa 1:3 (cimento e areia) com 30% de Miex 
Fases 

analisadas 

Intervalo de 

temperatura (°C) 

Temperatura 

do Pico (°C) 

Perda de 

Massa (%) 

H2Olivre - - - 

Ca(OH)2 - - - 

α SiO2 → β SiO2 575,7 – 612,6 570,5 - 

MgCO3 612,6 – 694,3 664,2 - 

CaCO3 865,8 – 935,2 894,2 - 

Total   4,1 

 

Tabela V. 23 - Análise térmica da argamassa 1:3 (cimento e areia) com 70% de Miex 
Fases 

analisadas 

Intervalo de 

temperatura (°C) 

Temperatura 

do Pico (°C) 

Perda de 

Massa (%) 

H2Olivre - - - 

Mg(OH)2 341,4 – 382,9 376,5 0,7 

α SiO2 → β SiO2 - - - 

MgCO3 630,6 – 689,1 675,7 0,8 

CaCO3 - - - 

Total   4,5 

 

Os dados das Tabelas V.21 a V.23 demostram a presença das fases sílica, dolomita, 

portlandita, brucita observadas nas análises de difração de raios-X das argamassas 

analisadas  
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5.4.4 Porosimetria das argamassas 

 

Os resultados do ensaio de porosimetria de mercúrio das argamassas 1:3 (cimento e 

areia) com substituições de 0%, 30% e 70% de cimento por Miex e 1:1:6 (cimento, cal e 

areia) com substituição de 0% e 30% de cimento por Miex estão na Tabela V.24. Nas 

Figuras 5.20 a 5.21 podemos visualizar graficamente os resultados da posimetria de 

mercúrio para a argamassa de traço 1:3 (cimento e areia) com adição mineral de 0% e 

30% de Miex. 

 

Tabela V. 24 – Medidas obtidas no ensaio de porosimetria de mercúrio  

Traço 
Miex 

(%) 

Idade 

(dias) 

Massa da 

amostra 

(g) 

Vol. Total 

de mercúrio 

introduzido 

(cm3/g) 

Área 

total 

de poros 

(m2/g) 

Diâmetro 

médio dos 

poros 

(µµµµm) 

Porosidade 

(%) 

0 1,4580 0,0876 6,785 0,0516 17,0 
1:3 

30 
28 

2,3948 0,1082 12,653 0,0342 22,0 

0 2,4450 0,1028 6,079 0,0677 20,1 
1:1:6 

30 
28 

1,7440 0,0953 12,084 0,0315 20,2 
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Figura 5. 20 – Gráfico de intrusão de mercúrio versus diâmetro médio de poros. 
 



 118 

0

20

40

60

80

100

120

0.0010.010.11101001000

Diâmetro Médio dos Poros (um)

1:3 - 30% Miex

1:3 - 0% Miex

 

Figura 5.21 – Gráfico de intrusão de mercúrio acumulada versus diâmetro médio de 
poros. 
 
 

Na Tabela V.24 podemos observar que a medida que elevamos a substituição de cimento 

Portland por Miex a porosidade aparente das argamassas aumenta. Este aumento da 

porosidade aparente, quando da substituição de cimento por Miex, está contribuindo para 

a queda da resistência à compressão e à tração na flexão das argamassas estudadas. 

 

Vale a pena salientar que algumas amostras de Miex apresentaram cheiro de amônia 

quando da reação com água, sendo este cheiro de amônia, menos intenso nas amostras 

de Miex envelhecidas. Está reação que está promovendo a liberação do gás, com cheiro 

de amônia, pode estar provocando o aumento da porosidade das argamassas, uma vez 

que este gás desprenderá do interior para o exterior do corpo-de-prova moldado. 

 

Conforme a Tabela V.24, o diâmetro médio dos poros decai com o aumento da 

susbstituição de cimento Portland por Miex. 
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6 CONCLUSÕES FINAIS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões referentes ao estudo da viabilidade 

técnica da utilização da mistura exaurida como adição mineral na fabricação de 

argamassas com base nos resultados apresentados no capítulo 5 desta dissertação. 

 

Em relação a mistura exaurida, isoladamente, serão apresentadas conclusões baseadas 

nas  caracterizações físicas, químicas e microestruturais. O objetivo é avaliar a influência 

dos minerais presentes no Miex, nas propriedades mecânicas das argamassas, bem com 

na sua durabilidade. 

 

6.1 CONCLUSÕES EM RELAÇÃO AO MIEX 

 

Baseado nos resultados da análise química e difração de raios X do Miex, microscopia 

eletrônica de varredura das argamassas, observou-se que o Miex possui características 

similares de cal dolomítica. Um aspecto importante para esta observação é que na 

análise de MEV da argamassa 1:3 (cimento e areia) com 70% de escória de magnésio 

metálico evidenciou-se a formação de placas hexagonais com morfologia típica de 

portlandita, fase comum de se obter em análises de MEV de argamassas confeccionadas 

com cal.  

 

Outro fator relevante a observação anteriormente mencionada e que, em análises de 

MEV das argamassas fabricadas com Miex, constatou-se que a presença de agulhas de 

silicato de cálcio hidratado, fase responsável pela aglomeração de inertes em 

argamassas e concretos fabricados com cimento Portland, tornou-se de difícil 

identificação, uma vez que foi evidenciado com maior frequencia a presença de fases 

com morfologia típica de portlandita. Acredita-se que esta fase formada não está 

proporcionando a aglomeração dos agregados das argamassas, sendo assim uma das 

causas da queda da resistência mecânica das argamassas quando da substituição de 

cimento por Miex. 

 

Como não quantificou-se o teor de óxidos livres de cálcio e magnésio, este material deve 

ser empregado na produção de argamassas com algumas ressalvas, uma vez que a 

hidratação retardada CaO e MgO causa expansão na argamassa endurecida, 

comprometendo a sua durabilidade. 
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De acordo com os resultados obtidos das propriedades físicas das argamassas 

estudadas, o percentual de utilização do Miex como adição mineral na fabricação de 

argamassas está no limite máximo de 30%. Este limite de aceitabilidade foi determinado 

segundo as resistências mínimas que uma argamassa deve possuir, aos 28 dias de 

idade, quando de sua utilização em assentamento de alvenaria estrutural (≥ 4,5 MPa). 

 

A utilização do Miex, com objetivos mais nobre, como por exemplo adiçao mineral na 

produção de cimento, está condicionada a duas alternativas:  

 

Mudança de fase polimorfa do silicato dicálcico de γC2S (não reativo) para βC2S (reativo); 

 

Realização de teste de resfriamento brusco do Miex na temperatura em torno de 1450°C 

com o objetivo promover a transformação de fase.  

 

O decréscimo do módulo de elasticidade das argamassas confeccionadas com o Miex e 

favorável para a diminuição da retração das argamassas ocasionadas por concentração 

de tensões.  

 

6.2 CONCLUSÕES EM RELAÇÃO AS ARGAMASSAS 

 

Para todos os traços, a medida que aumentou o percentual de substituição de cimento 

por Miex, observou-se um aumento na trabalhabilidade e na retenção de água, sendo 

boas vantagens para as argamassas no estado fresco.  

 

A fabricação de argamassas utilizando Miex é perfeitamente viável tecnicamente, desde 

que sejam realizados testes verificando a expansibilidade do Miex e a geração de gases 

durante a sua hidratação. 
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7 SUGESTÃO PARA FUTUROS TRABALHOS  

 

Alguns aspectos não foram contemplados nesta pesquisa, sendo necessários estudos 

complementares, tais como: 

 

Avaliação da expansibilidade do Miex devido aos teores de óxido de cálcio e óxido de 

magnésio determinados nas análises químicas; 

 

Determinação do volume de gases formados durante a hidratação do Miex; 

 

Realização de estudos com o Miex, visando a transformação de fase da belita, 

identificada nas análises de DRX, da forma polimorfa γ (não reativa) para β (reativa); 

 

Realização de estudos mais específicos com relação ao aspecto durabilidade do Miex 

quando empregado em argamassas. 

 

Caracterização ambiental do Miex através de análises de lixiviação e solubilização. 

 

Estudar a reatividade do Miex para desenvolver o produto como aglomerante. 
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