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A formação de etringita tardia (DEF) é uma patologia resultante da ocorrência de 

ataques internos por sulfatos na matriz cimentícia, atingindo principalmente peças pré-

moldadas produzidas via cura a vapor e estruturas com grande massa de concreto, o que 

gera um elevado calor de hidratação. A busca pela melhoria da durabilidade dos 

produtos cimentícios tem levado as pesquisas a explorarem a incorporação de materiais 

suplementares nessa matriz, como nanopartículas de sílica, metacaulim e CaCO3. Este 

estudo tem como objetivo avaliar como a presença do carbonato de cálcio em escala 

nanométrica interfere na formação de etringita tardia e das outras fases das pastas de 

cimento Portland curadas termicamente. Foram produzidas pastas com a substituição do 

cimento por CaCO3 (5% em massa) e adição de CaSO4 (3% em massa). A 

caracterização das pastas foi realizada aos 1, 7, 28, 90 e 180 dias de hidratação por 

difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia 

de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e análise termogravimétrica 

(TGA/DTG). Os resultados indicaram que a cura térmica afetou a microestrutura das 

pastas, favorecendo a decomposição da etringita primária e inibindo a dissolução da 

portlandita. Além disso, todas as pastas sofreram carbonatação, o que favoreceu as 

reações envolvendo os íons CO3
2-

 e o monossulfoaluminato, possibilitando a formação 

de monocarboaluminato e etringita tardia. Tal mecanismo foi intensificado pela 

carbonatação das pastas e presença das nanopartículas de CaCO3. 

Palavras-chave: Cimento Portland; etringita; cura a vapor; carbonatação; patologias.  
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INFLUENCE OF CALCIUM CARBONATE NANOPARTICLES ON THE 
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The delayed ettringite formation (DEF) is a pathology resulting from the occurrence of 

internal sulfate attacks on the cementitious matrix, mainly affecting precast parts 

produced via steam curing and structures with large concrete mass, which generates a 

high heat of hydration. The search for improving the durability of cement products has 

led research to explore the incorporation of supplementary materials in this matrix, such 

as silica, metakaolin and CaCO3 nanoparticles. This study aims to evaluate how the 

presence of calcium carbonate in the nanometer scale interferes in the DEF and other 

phases of thermally cured Portland cement pastes. Pastes were produced by replacing 

the cement with CaCO3 (5 wt%) and adding CaSO4 (3 wt%). Pastes were characterized 

at 1, 7, 28, 90 and 180 days of hydration by X-ray diffraction (XRD), scanning electron 

microscopy (SEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and 

thermogravimetric analysis (TGA / DTG). The results indicated that the thermal cure 

affected the microstructure of the pastes, favoring the decomposition of the primary 

ettringite and containing the dissolution of the portlandite. In addition, all pastes were 

carbonated, which favored the reactions involving CO3
2-

 ions and monosulfoaluminate, 

allowing the formation of monocarboaluminate and delayed ettringite. Such mechanism 

was intensified by the carbonation of pastes and the presence of CaCO3 nanoparticles. 

Keywords: Portland cement; ettringite; steam cure; carbonation; pathologies. 
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo de aspectos relativos à durabilidade e confiabilidade dos materiais cimentícios 

não se limita apenas a avaliação de resistência mecânica. A compreensão de como a 

microestrutura desses materiais evolui e se altera ao longo do tempo, sendo exposta a 

variações de temperatura, umidade e ataque de cloretos e sulfatos, por exemplo, tem 

grande importância e é foco de muitos estudos. 

A composição do produto cimentício é determinante para o seu comportamento a curto 

e longo prazo. Pequenas variações na composição dos agregados, do cimento, das 

condições de produção e no tamanho das partículas alteram diversas propriedades dos 

materiais, como sua porosidade, propriedades mecânicas, resistência a intempéries, etc. 

As adições de materiais suplementares de diferentes naturezas e tamanhos em matrizes 

cimentícias têm sido estudadas por ocasionar diversos efeitos, como a aceleração das 

reações e controle da formação dos produtos hidratados (ASAMOTO et al., 2017; 

SILVA et al., 2010), permitindo melhorias microestruturais como refinamento de poros 

e densificação da matriz (MOON et al., 2017), inibição de ocorrência de patologias e, 

em alguns casos, proporciona o aumento da durabilidade (MAVROPOULOU et al., 

2016; SUN e CHEN, 2018). 

Partículas com atividade pozolânica, quando adicionadas a matriz cimentícia, reagem 

para formar produtos hidratados como silicato de cálcio hidratado (C-S-H), o que 

favorece a densificação da matriz cimentícia e retarda o efeito de patologias (MALVAR 

e LENKE, 2006; SHAIKH e SUPIT, 2014). Dentre os materiais suplementares mais 

comuns podem ser citados o calcário, a sílica, o metacaulim e a cinza volante. 

A substituição parcial do cimento Portland convencional (OPC) por carbonato de cálcio 

resulta no chamado cimento Portland calcário (PLC). Entre os benefícios dessa 

substituição estão à redução da emissão de CO2 e do consumo energético na produção 

do cimento. Além disso, os cristais de CaCO3 e hidróxido de cálcio tendem a se formar 

nas fraturas da pasta hidratada, o que  resulta na densificação da matriz cimentícia. O 

tamanho reduzido das partículas potencializa os fenômenos físicos que ocorrem na 

hidratação do cimento, facilitando as reações necessárias para produzir uma estrutura 

densa (BARTLEY, 2016). 
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Na literatura são encontrados resultados controversos sobre a substituição de um 

percentual do cimento por partículas de carbonato de cálcio: alguns autores indicam que 

o CaCO3 atua como material ativo, acelerando as reações de hidratação e servindo como 

pontos adicionais de nucleação (MAVROPOULOU et al., 2016); por outro lado, 

também são encontrados resultados que indicam que o CaCO3 funciona apenas como 

carga na matriz cimentícia, preenchendo os poros (LI et al., 2015). 

Estudos utilizando o CaCO3, especialmente em escala micrométrica, buscam entender 

como esse material afeta a patologia conhecida como Formação de Etringita Tardia 

(DEF – Delayed Ettringite Formation) (SHAMAA et al., 2016; SILVA et al., 2010). 

MEHTA e MONTEIRO (2006) explicam que esta patologia ocorre quando um 

agregado contaminado com gipsita ou um cimento com elevado teor de sulfato é usado 

na produção do concreto. A DEF também aparece ligada a casos onde as peças são 

submetidas a temperaturas elevadas durante a hidratação, como ocorre no caso de 

elementos pré-moldados submetidos à cura a vapor. 

Paralelamente ao desenvolvimento de materiais cimentícios contendo nanopartículas, e 

as inúmeras possibilidades de aplicação em materiais para construção civil, surge à 

necessidade de avaliação da influência da presença dos nano aditivos minerais nas 

patologias típicas dos compósitos cimentícios. Assim, foi definido como foco da 

presente dissertação avaliar a influência da presença de nanopartículas de carbonato de 

cálcio na formação das fases hidratadas do cimento Portland e na formação de etringita 

tardia (DEF) em pastas submetidas à cura térmica. Há alguns aspectos a serem 

destacados quanto à adição de carbonato de cálcio ao Cimento Portland, são eles: 

1- A substituição de carbonato de cálcio em lugar de cimento Portland forma o chamado 

cimento PLC (Portland Limestone Cement), os quais podem induzir a patologias 

particulares e ainda pouco estudadas nos materiais de construção cimentícios;  

2- Nos últimos anos o carbonato de cálcio está sendo estudado como um componente 

para autocura (self healing) para materiais de construção cimentícios; 

3- Os cimentos de tipo PLC já são comercializados e são vistos como viáveis para 

regiões com restrições de energia e matéria prima, uma vez que a substituição de 

carbonato de cálcio por cimento Portland reduz o consumo de energia na indústria de 

produção de cimento, bem como o consumo de matérias primas, contribuindo para 
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minimizar efeitos danosos ao meio ambiente, sendo que a indústria de produção de 

cimento está entre as que mais afetam o meio ambiente. 

1.1. Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar a influência da substituição parcial do cimento 

Portland por nanopartículas de carbonato de cálcio na formação de etringita tardia em 

pastas de cimento submetidas à cura térmica. 

Objetivos específicos: 

I. Avaliar a influência do nano-CaCO3 na formação dos produtos de hidratação nas 

primeiras 24 horas após a preparação das pastas de cimento; 

II. Avaliar a influência do nano-CaCO3 na formação dos produtos de hidratação em 

pastas de cimento com idades até 180 dias, considerando o seu efeito em situação de 

ataque por sulfatos internos e consequente formação de etringita tardia. 
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1.2. Estrutura do Trabalho 

O trabalho está dividido em sete capítulos. O capítulo atual apresenta a introdução, os 

objetivos e a estrutura do trabalho, respectivamente. O capítulo 2 é dedicado à 

apresentação de uma breve fundamentação teórica onde são abordados temas como: a 

produção do cimento Portland, composição e fases do cimento Portland ordinário, as 

reações de hidratação do cimento e a nanotecnologia aplicada aos materiais cimentícios. 

No capítulo 3 é mostrada a revisão da literatura, tratando de temas como o cimento 

Portland calcário (PLC), os efeitos da cura a vapor sobre o cimento hidratado, como o 

CaCO3 afeta o ataque por sulfatos em matrizes cimentícias e o efeito das nanopartículas 

sobre o ataque por íons sulfatos. 

O capítulo 4 apresenta a metodologia utilizada, descrevendo técnicas e procedimentos 

adotados para a caracterização dos materiais utilizados, o tratamento térmico feito sobre 

as amostras, indicação das formulações estudadas e a metodologia para a análise das 

pastas. 

O capítulo 5 contem os resultados, análises e discussões do trabalho. Essa seção foi 

dividida de acordo com os estudos realizados: avaliação da influência da cura a vapor e 

do nano-CaCO3 na hidratação das pastas nas primeiras 24 horas de cura e avaliação da 

evolução das fases entre sete e 180 dias de cura. 

No capítulo 6 são apresentadas as conclusões. As sugestões de trabalhos futuros são 

listadas no capítulo 7. Por fim, as referências estão apresentadas em ordem alfabética, os 

apêndices trazem o detalhamento do refinamento de Rietveld aplicado aos 

difratogramas e os anexos contêm os difratogramas completos das pastas envelhecidas e 

imagens ampliadas de MEV das morfologias encontradas nas pastas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. A Indústria do Cimento Portland 

O cimento Portland é um dos materiais mais utilizados no mundo. Por ser um produto 

imprescindível para a construção civil e infraestrutura, ele se torna indispensável para o 

desenvolvimento econômico. Porém, sua produção demanda uma enorme quantidade de 

energia e causa impactos ambientais, principalmente, devido a demasiadas emissões de 

gases que potencializam o efeito estufa, como o dióxido de carbono (UWASU, HARA e 

YABAR, 2014). 

A indústria de cimento Portland consome em média 4 MJ de energia térmica entre a 

secagem e a sinterização dos minerais para produzir um quilograma de clínquer, que é 

então moído e misturado com outros componentes para formar o cimento 

(BOURTSALAS et al., 2018). De acordo com dados do United States Geological 

Survey (USA, 2018), a produção mundial de cimento superou pela primeira vez a marca 

de 4 Gigatoneladas por ano em 2013, mantendo-se nesse patamar até os dias atuais, 

como pode ser visto na Figura 2.1. Entre os países, a China lidera a produção com 2,4 

Gt anuais, seguida pela Índia com produção de 0,27 Gt anuais, conforme apresentado na 

Figura 2.2. 

 
Figura 2.1 - Gráfico da produção de cimento no 

mundo 

 
Figura 2.2 - Gráfico da produção de cimento por 

país 

Fonte: Adaptado de USA (2018) 

Devido à elevada emissão de poluentes, o foco principal de diversos estudos está 

voltado para a redução da emissão de CO2 através da minimização do consumo do 

cimento. As alternativas mais estudadas envolvem a substituição de parte do cimento 

por materiais naturais e por subprodutos, como cinzas do bagaço de cana e da casca de 
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arroz, sílica ativa, carbonato de cálcio e metacaulim (MENG, YU e WANG, 2017; 

SUMESH et al., 2017). 

A adição desses materiais alternativos modifica as características do produto final, 

levando a alterações nas reações de hidratação, na distribuição e tamanho dos poros, 

resistência aos sulfatos, resistência mecânica, resistência à penetração de cloretos e 

principalmente na durabilidade (SUMESH et al., 2017). A necessidade de garantir um 

bom desempenho das estruturas durante toda sua vida útil exige que o comportamento 

dos materiais, convencionais e com adições, seja estudado de forma minuciosa, 

avaliando as suas respostas a curto e longo prazo. 

2.2. Cimento Portland Ordinário (OPC) – Fases e Composição 

Calcário e argila são os matérias essenciais para a fabricação do cimento Portland. A 

mistura em medidas precisas desses materiais, em uma proporção de 75%-80% de 

calcário e 20%-25% de argila forma uma “farinha” crua que, após tratamento térmico 

em forno rotativo a 1450°C, resulta no produto chamado clínquer de cimento Portland 

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2012). 

A transformação físico-química da farinha em clínquer passa por quatro estágios: pré-

aquecimento, calcinação, clinquerização e resfriamento. A Figura 2.3 ilustra as reações 

e transformações que ocorrem dentro do forno. 

 Entre 100 e 200°C ocorre à liberação da água livre; 

 Entre 500 e 700 °C acontece a desidroxilação da argila e o quartzo-α se 

transforma em quartzo-β; 

 De 700 a 900°C ocorre à liberação do CO2 proveniente da decomposição dos 

carbonatos; o quartzo-β se converte em cristobalita; as primeiras reações de 

estado sólido acontecem, o que leva a formação de aluminatos (C12A7) e ferro-

aluminatos de cálcio (C2(A,F)) e de belita (silicato dicálcico - C2S); 

 Entre 900 e 1200°C os aluminatos formados anteriormente se transformam em 

aluminato tricálcico (C3A) e ferroaluminato tetracálcico (C4AF); A formação de 

C2S continua a partir da cal livre e da sílica remanescente; 
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 Entre 1200 e 1350°C, a partir do C2S já formado e da cal livre presente, 

começam a se formar os primeiros cristais de alita (silicato tricálcico - C3S); a 

partir de aproximadamente 1280°C ocorre à formação de fase líquida a partir do 

C3A e do C4AF presentes; 

 Entre 1350 e aproximadamente 1450°C continua a formação do C3S. 

 

Figura 2.3 - Ilustração do diagrama de  fases do cimento Portland 

Fonte: Adaptado de AITCIN (2008) 

Após o resfriamento, o clínquer é moído juntamente com um percentual de gesso, 

formando o cimento Portland ordinário (OPC). O gesso é adicionado à mistura para 

regular a pega do cimento, retardando-a. Geralmente, o teor adicionado gira em torno de 

3-5%, pois o excesso de SO3 é considerado prejudicial em virtude da formação de 

sulfoaluminato (PETRUCCI, 1998). A quantidade de sulfato de cálcio misturada ao 

clínquer é dependente do teor de C3A presente, pois se deseja que após as reações 

iniciais de hidratação todo o sulfato reaja com o C3A, deixando o mínimo possível de 

aluminato disponível (NEVILLE e BROOKS, 2010). 
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2.3. Hidratação do Cimento Portland 

A hidratação do cimento é um processo físico-químico de uma complexidade razoável. 

Esse processo é iniciado no exato momento em que o cimento entra em contato com a 

água e termina quando o produto (pasta, argamassa ou concreto) adquire suas 

propriedades finais (PIQUÉ e VÁZQUEZ, 2012). No entanto, os compostos presentes 

não apresentam a mesma taxa de hidratação, pois os aluminatos apresentam uma taxa de 

hidratação muito maior do que a dos silicatos. Ou seja, as reações envolvendo os 

aluminatos são responsáveis por causar a solidificação da pasta nas primeiras idades 

(MEHTA e MONTEIRO, 2006). 

Os silicatos (C3S e C2S) constituem a maior parte do cimento Portland e determinam o 

desenvolvimento das suas propriedades, atuando principalmente no ganho de 

resistência. Geralmente, o resultado da hidratação dos silicatos é um material 

semicristalino na forma de um sólido poroso que possui características de um gel rígido 

(C-S-H), podendo também formar fases cristalinas em menor quantidade. Após a reação 

de hidratação, a diferença na composição entre os tipos de C-S-H formados não 

apresenta um efeito significativo sobre as características físicas do produto final 

(FONSECA e JENNINGS, 2010; SCRIVENER, JUILLAND e MONTEIRO, 2015). 

O C3A é o composto mais reativo do clínquer Portland. A reação de hidratação desse 

composto se inicia rapidamente após o contato com a água e libera uma grande 

quantidade de calor. Para possibilitar a utilização do cimento na construção civil é 

necessário que essa reação seja retardada, e para isso ocorrer é realizada a adição 

aproximadamente 5% de gesso (CaSO4.2H2O) no cimento (MEHTA e MONTEIRO, 

2006; PETRUCCI, 1998). Estudos indicam que esse retardamento na reação pode ser 

atribuído à formação de uma camada de etringita primária e de C-S-H na superfície dos 

grãos do cimento, fazendo o papel de um revestimento (COLLEPARDI, 2003). 

A hidratação do cimento é um fenômeno que pode ser dividido em cinco etapas 

(AITCIN, 2008; PIQUÉ e VÁZQUEZ, 2012): estágio inicial, período de dormência, 

período de aceleração, endurecimento e período de desaceleração. 

Estágio Inicial ou Período de Mistura: Ocorre imediatamente após o contato entre a 

água e o cimento. Nessa etapa, acontece inicialmente a dissolução de diferentes íons de 

forma rápida e exotérmica. A superfície das partículas do cimento começa a ser coberta 
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por C-S-H (Figura 2.4) formado por Ca
2+

, H2SiO4
-
 e OH

-
 fornecidos pelos silicatos e 

pela água, e por etringita (Figura 2.5) formada pela combinação de AlO2, SO4
2-

 e OH
-
 

fornecidos pelo aluminatos, água e diferentes formas de sulfato de cálcio presentes no 

cimento Portland, como descrito pela equação 2.1. 

Ca3Al2O6 + 3CaSO4 + 32H2O → Ca6Al2S3O18.32H2O 
(equação 2.1) 

   C3A        +   Gesso   +    Água    →          Etringita 
 

 
Figura 2.4 - Imagem de MEV das morfologias do 

gel C-S-H 

Fonte: KUNAL et al. (2016) 

 
Figura 2.5 - Imagem de MEV da morfologia da 

etringita 

Fonte: LI et al. (2017) 

 

Período de Dormência: Se inicia entre 1 e 2 horas após a mistura. O rápido aumento do 

pH e do teor de Ca
2+

 na solução aquosa diminui a dissolução das fases do clínquer e a 

liberação de calor diminui consideravelmente. Pequenas quantidades de C-S-H e 

etringita continuam a ser formadas e a solução aquosa permanece saturada por Ca
2+

.
 
A 

portlandita não é formada devido à sua baixa taxa de germinação, que é muito menor 

que a do C-S-H. Essa etapa pode durar até 3 horas. 

Período de Aceleração: Esta etapa é iniciada cerca de cinco horas após a mistura. 

Ocorre uma súbita precipitação de cristais de portlandita (Figura 2.6). A precipitação de 

cristais de hidróxido de cálcio ocorre quando a concentração de silicatos na fase aquosa 

é menor que alguns micromoles por litro. O rápido consumo de Ca
2+

 e OH
-
 durante a 

formação e crescimento de cristais de portlandita acelera a dissolução das fases anidras 

do clínquer. O calor liberado nesse momento da hidratação é menor porque a 

precipitação de portlandita é uma reação endotérmica. Nesse período é observado o 

fenômeno da pega, onde os silicatos passam a se hidratar rapidamente, alcançando o 

maior pico de calor. 



10 

 

Figura 2.6 - Imagem de MEV da morfologia da portlandita 

Fonte: ROCHELLE, CZERNICHOWSKI-LAURIOL e MILODOWSKI (2004) 

Endurecimento: Este estágio ocorre cerca de nove horas após a mistura. Na maioria dos 

cimentos Portland, a proporção molar de sulfato de cálcio e álcalis é menor que a dos 

aluminatos, consequentemente, a rápida formação de etringita no final do período de 

dormência resulta no esgotamento dos íons SO4
2-

, que ocorre entre nove e quinze horas 

após a mistura. Nesse momento, a etringita começa a se decompor e a liberar SO4
2-

 que 

formará cristais de monossulfoaluminato de cálcio (Figura 2.7). Os aluminatos 

começam a reagir rapidamente e um pico exotérmico se desenvolve. A intensidade do 

pico depende do conteúdo de C3A no cimento. O calor liberado acelera a taxa de 

hidratação da fase de silicato. O calor de hidratação é liberado muito rapidamente, mas 

sem qualquer melhoria significativa na resistência à compressão; somente após vinte 

horas é que a resistência à compressão começa a aumentar substancialmente. 

 

Figura 2.7 - Imagem de MEV da morfologia do Monossulfoaluminato 

Fonte: LI et al. (2017) 

Período de desaceleração: As partículas de cimento ficam cobertas com camadas de 

hidratos mais ou menos espessas, que retardam a progressão da água em direção à 

Ms 

Portlandita 
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interface entre hidratos e constituintes anidros. A reação de hidratação diminui, mas as 

reações químicas continuam em ritmo lento. A hidratação passa a ser controlada por 

difusão iônica ou por reações topoquímicas. Nesse estágio, a hidratação do C2S torna-se 

mais importante e a formação de Ca(OH)2 e C-S-H fica mais lenta. 

2.4. Reações com Sulfatos em Materiais Cimentícios: Sulfatos Internos e 

Sulfatos Externos 

O ataque de sulfatos pode ocorrer em duas modalidades: o ataque externo de sulfatos 

(AES) e o ataque interno de sulfatos (AIS). 

Quando se trata de ataque externo, as estruturas mais afetadas são as enterradas e a fonte 

de sulfato mais provável é o lençol freático. Normalmente, concentrações maiores de 

sulfato nas águas subterrâneas se devem à presença de sulfato de magnésio, sódio e 

potássio (NEVILLE e BROOKS, 2010). O sulfato que entra no concreto a partir do 

ambiente reage com o monossulfoaluminato de cálcio na pasta de cimento para formar 

etringita secundária, que pode levar à expansão (SCRIVENER e SKALNY, 2005). 

Para que ocorra a formação de etringita secundária nas estruturas de concreto são 

necessárias que algumas condições sejam satisfeitas, como descreve o diagrama 

mostrado na Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 - Ilustração das condições necessárias para a ocorrência de etringita secundária por AES 

Fonte: Adaptado de COLLEPARDI (2003) 

Além da deterioração decorrente da expansão e fissuração, o AES possui diferentes 

consequências para a integridade da estrutura, atacando e degradando as fases 

hidratadas da pasta de cimento Portland. As reações envolvendo os ataques dos 
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diferentes tipos de sulfato são descritas nas equações a seguir (NEVILLE E BROOKS, 

2010): 

- Representação da reação do sulfato de sódio com a portlandita 

Ca(OH)2 + Na2SO4.10H2O → CaSO4.2H2O + 2NaOH + 8H2O equação 2.2 

- Representação da reação do sulfato de sódio com o aluminato de cálcio hidratado 

2(3CaO.Al2O3.12H2O) + 3(Na2SO4.10H2O) 

          → 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O + 2Al(OH)3 + 6NaOH + 17H2O 
equação 2.3 

- Representação da reação do sulfato de magnésio com o silicato de cálcio hidratado 

3CaO.2SiO2.aq + 3MgSO4.7H2O 

                                   → 3CaSO4.2H2O + 3Mg(OH)2 + 2SiO2.aq. + xH2O 
equação 2.4 

Quando se trata de ataque interno (AIS), o ataque ocorre de forma análoga ao AES, com 

a diferença de que o sulfato está presente na composição do próprio cimento ou dos 

agregados. A principal manifestação do AIS se dá na formação de etringita tardia 

(DEF). MEHTA E MONTEIRO (2006) explicam que a DEF ocorre quando um 

agregado contaminado com gipsita ou um cimento com elevado teor de sulfato é usado 

na produção do concreto. 

A DEF também aparece ligada a casos onde as peças são submetidas a temperaturas 

elevadas durante a hidratação, como ocorre no caso de elementos pré-moldados 

submetidos à cura a vapor, pois a etringita não é estável em temperaturas próximas a 

65°C, decompondo-se e transformando-se em monossulfoaluminato de cálcio, que é 

adsorvido pelo C-S-H. Posteriormente, os íons sulfato são lentamente liberados e 

possibilitam a formação da etringita tardia (MEHTA e MONTEIRO, 2006). 

Para que ocorra o ataque interno por sulfatos é necessário que três condições críticas 

estejam presentes (COLLEPARDI, 2003; FU, DING e BEAUDOIN, 1997): 

a. Teores elevados de C3A e SO3; 

b. Alta temperatura de cura; 

c. Exposição em ambiente úmido. 

Microfissuras são causadas previamente por reação álcali-agregado (RAA), cargas de 

serviço ou por ação do tratamento térmico e são locais preferenciais para a precipitação 
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da etringita. SCRIVENER e SKALNY (2005) descrevem que quando o tempo de pré-

cura é muito curto, inferior a quatro horas, ocorre um favorecimento ao craqueamento 

térmico, o que aumenta a vulnerabilidade a danos causados pela DEF. 

A presença de umidade se faz importante para possibilitar o transporte dos íons e a 

liberação de sulfatos pode ocorrer tardiamente quando o mesmo está presente nos 

agregados ou quando os íons sulfato são liberados lentamente a partir do C-S-H. Essas 

condições podem ser relacionadas como mostra o diagrama na Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 - Ilustração das condições necessárias para a ocorrência da DEF 

Fonte: Adaptado de COLLEPARDI (2003) 

2.5. Nanotecnologia em Materiais Cimentícios 

O termo nanotecnologia pode ter um significado diferente para cada campo de estudo. 

Geralmente, é utilizado para se referir ao processo de entendimento, controle e 

reestruturação da matéria com base no tamanho (0,1 a 100nm), a fim de desenvolver 

materiais com novas propriedades e aplicações (RAO et al., 2015). 

 Nanotecnologia e nanociência, referidas também como nanomodificação, são termos 

comumente usados em pesquisas sobre produtos cimentícios (SCRIVENER e 

KIRKPATRICK, 2008). A nanotecnologia abrange as técnicas de manipulação da 

estrutura em escala nanométrica para desenvolver novos compósitos, com desempenho, 

propriedades e durabilidade superiores. Já a nanociência lida com a medição e 

caracterização da estrutura em micro e nanoescala para entender como essa estrutura 

afeta as propriedades e o desempenho em macroescala (SANCHEZ e SOBOLEV, 

2010). 

A pasta de cimento é um material heterogêneo, nanoestruturado e multifásico. É 

composta principalmente por uma fase amorfa, cristais nano e micrométricos e água 
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ligada, sendo a fase C-S-H, que equivale a cerca de 60% da pasta, composta 

essencialmente por nanopartículas (ALLEN, THOMAS e JENNINGS, 2007; RAO et 

al., 2015). As propriedades e processos em nanoescala definem as interações que 

ocorrem entre partículas e fases na microescala, afetando as propriedades de engenharia 

e o desempenho do bulk (SANCHEZ e SOBOLEV, 2010). 

As propriedades dos produtos cimentícios podem ser alteradas de várias formas, uma 

dessas maneiras é a incorporação de nanopartículas, como nano-SiO2, nano-CaCO3, 

nanoargilas, óxido de nanotitânio (TiO2), nanoalumina (Al2O3), Cuo, ZnO2 e ZrO2. Os 

nanomateriais incorporados melhoram a estrutura dos poros, aceleram a formação de gel 

C-S-H e melhoram as propriedades mecânicas e durabilidade (RAO et al., 2015). 

KAWASHIMA et al. (2013) investigaram a modificação de materiais cimentícios 

através do uso de nanopartículas. No que diz respeito ao uso de nano-CaCO3, foram 

produzidas amostras com 0% e com 5% de adição, os tamanhos das partículas se 

encontram no intervalo entre 15 e 40 nm. Foi verificada uma aceleração na taxa de 

hidratação, bem como melhoria na resistência mecânica. 

WU et al. (2016) avaliaram o efeito de nanomateriais (nano-CaCO3 e nano-SiO2) no 

desempenho de concretos de ultra-alta resistência (UHSC). Foram preparadas misturas 

incorporando de 0% a 6,4% de nano-CaCO3 (partículas entre 15 e 105nm) e misturas 

contendo entre 0% e 2,0% de nano-SiO2 (partícula entre 5 e 35nm). 

As dosagens ótimas obtidas foram entre 1,6 e 4,8% para o nano-CaCO3 e entre 0,5 e 

1,5% para a nano-SiO2. Nessas porcentagens de adição foram verificadas as maiores 

resistências e as menores porosidades. A nanossílica contribuiu para o desenvolvimento 

da resistência nos primeiros 7 dias, enquanto o nanocarbonato melhorou a resistência 

mecânica entre 7 e 28 dias. Além disso, apenas a nanossílica apresentou atividade 

pozolânica. 

Percebe-se que a nanotecnologia apresenta grande potencial para melhorar o 

desempenho dos produtos cimentícios, podendo influenciar não apenas nas 

propriedades dos materiais, mas também sua durabilidade, levando ao desenvolvimento 

de compósitos sustentáveis com características competitivas em relação aos utilizados 

atualmente. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Cimento Portland Calcário (PLC) 

O uso de quantidades elevadas de calcário na composição do cimento já é uma realidade 

em diversas partes do mundo. O cimento Portland calcário (PLC – Portland Limestone 

Cement) tem entre seus principais benefícios o menor impacto ambiental, visto que sua 

produção envolve menos emissões de CO2 devido a menor quantidade de clínquer 

processado (MOON et al., 2017; SHAKER, RASHAD E ALLAM, 2018). Segundo a 

Norma Europeia EN 197-1, podem ser produzidos PLC’s de quatro tipos: CEM II/A-L e 

CEM II/A-LL, que podem conter entre 6% e 20% de calcário, ou ainda CEM II/B-L e 

CEM II/B-LL, que podem conter entre 21% e 35% de calcário (PT- EN 197-1, 2000). 

Estudos indicam que concretos produzidos com até 20% de calcário fornecem 

propriedades competitivas com concretos produzidos apenas com OPC. No entanto, 

quando o teor de calcário é elevado até 35% ocorre uma redução nas propriedades do 

concreto (SHAKER, RASHAD e ALLAM, 2018). Além disso, concretos obtidos 

através do PLC possuem menor coeficiente de permeabilidade, o que melhora 

consideravelmente seu desempenho quanto à durabilidade (AZARSA, GUPTA e 

BIPARVA, 2019; SHAKER, RASHAD e ALLAM, 2018). Outros fatores indicadores 

dessa melhoria da durabilidade são a redução da penetração de cloretos, absorção de 

água e resistência à compressão (GITHACHURI e ALEXANDER, 2013; TSIVILIS et 

al., 1999). 

A presença do calcário na matriz cimentícia leva também a alterações nas reações de 

hidratação das pastas, favorecendo a formação de carboaluminatos e auxiliando no 

desenvolvimento da resistência nas primeiras idades (VOGLIS et al., 2005). Resultados 

contrários são indicados por LOLLINI, REDAELLI E BERTOLINI (2014), pois foi 

observado que a substituição do cimento Portland por 15% de calcário levou a uma 

redução da resistência à compressão de 28 dias e a um aumento do coeficiente de 

difusão do cloreto. 

A substituição de parte do cimento por nano e micropartículas de carbonato de cálcio foi 

estudada por BARTLEY (2016). A substituição se mostrou viável mesmo em elevadas 

porcentagens (entre 10 e 35% em peso de CaCO3), produzindo com essas formulações 

argamassas estáveis e com desempenho mecânico compatível com os valores indicados 
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pela American Society for Testing and Materials (ASTM). Os melhores resultados 

foram obtidos especialmente quando era realizada a adição de uma pequena quantidade 

de nano-CaCO3 (5% em peso) combinada com a adição das partículas micrométricas. 

3.2. Efeitos da Temperatura na Hidratação do Cimento 

A hidratação do cimento é um conjunto de reações bastante complexas, e quanto mais 

elevada é a temperatura ambiente, mais rápido esse processo ocorre (ZOU et al., 2019). 

A ativação térmica ou a cura autógena é frequentemente usada em plantas de concreto 

pré-moldado para acelerar o desenvolvimento de uma alta resistência inicial (AITCIN, 

2008). No entanto, concretos curados em temperatura elevada apresentam menor 

resistência e durabilidade em idades avançadas em comparação com aqueles curados em 

temperatura inferior (ZOU et al., 2018). 

GALLUCCI, ZHANG e SCRIVENER (2013) investigaram a microestrutura do C-S-H 

em pastas de cimento curadas a vapor entre 5 e 60°C. Eles concluíram que as pastas 

curadas em temperatura elevada apresentam maior porosidade capilar, o que ocorre 

principalmente pelas mudanças na densidade aparente do gel C-S-H. Além disso, o grau 

final de hidratação não muda com a temperatura e a composição de C-S-H sofre poucas 

alterações, com apenas um ligeiro aumento no sulfato absorvido e no alumínio 

incorporado. 

O desenvolvimento da retração das pastas durante a hidratação também é afetado pela 

cura a vapor. Inicialmente, a maior parte do encolhimento ocorre durante a cura, o que 

pode ser atribuído a contrações e transformações na estrutura do C-S-H. Posteriormente, 

pode ocorrer uma expansão devido à formação de etringita tardia (MARUYAMA e 

TERAMOTO, 2013; SHEN et al., 2018). 

ZOU et al. (2019) investigaram a evolução da estrutura de poros das pastas durante o 

processo de cura a vapor. O teor inicial de água livre é um dos fatores mais críticos que 

afetam a evolução da estrutura de poros. Quanto maior a proporção água/cimento do 

concreto, maior a porosidade. A redução da pressão nos poros capilares em função da 

condensação do vapor de água no período de resfriamento, quando a pasta de cimento é 

endurecida e não pode ser deformada livremente gera tensão local, causando a 

diminuição da resistência e o aumento da fragilidade do concreto curado a vapor. 
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BARBARULO, PEYCELON e LECLERCQ (2007) avaliaram o equilíbrio entre o C-S-

H e a etringita em temperaturas de 20 e 85°C. Foi relatado que na temperatura de 20°C 

existe muita etringita formada e pouco sulfato na solução, no entanto, em 85°C a 

concentração de sulfato é muito maior, o que leva a maiores quantidades de sulfato 

ligado ao C-S-H. A ligação do sulfato ao C-S-H é lentamente revertida quando a 

temperatura é reduzida, o que pode explicar a recristalização da etringita de forma tardia 

e a expansão do concreto em escala macroscópica. 

Observa-se que a utilização da cura a vapor causa diversas alterações na pasta de 

cimento, desde a aceleração das reações de hidratação até mudanças microestruturais e 

favorecimento da ocorrência de patologias, como a formação de etringita tardia. Como 

pôde ser notado através da literatura estudada, todos esses fatores refletem na 

durabilidade do produto final. 

3.3. A Influência do Calcário em Casos de Ataque de Sulfatos 

Na literatura, é comum encontrar estudos envolvendo ataque de sulfato interno ou 

externo em sistemas contendo adição ou substituição de calcário (ASAMOTO et al., 

2017; SHAMAA et al., 2016; SILVA et al., 2010; ZAJAC et al., 2014). Quando o 

objetivo é verificar a formação de etringita tardia, por exemplo, a adição de sulfato de 

cálcio e/ou sulfato de sódio e a realização de tratamentos térmicos são práticas bastante 

disseminadas. 

ZAJAC et al. (2014) avaliaram a influência da presença de calcita (CaCO3) e da anidrita 

(CaSO4) na hidratação do cimento Portland. Foram estudados diferentes tipos de 

cimento, variando também a quantidade de anidrita adicionada (0,5%-5,6 % em peso) e 

a quantidade de calcita (1,1%-15% em peso). 

Foi observado que a presença de carbonato de cálcio acelerou as reações de hidratação 

do cimento. Além disso, monocarboaluminato (Mc) (C3A.CaCO3.11H2O) e 

hemicarboaluminato (Hc) (C3A.0,5CaCO3.12H2O) se formaram na presença da calcita, 

Segundo os autores, isso leva a uma estabilização da etringita em vez de 

monossulfoaluminato (Ms), o que também pode resultar numa melhoria da resistência a 

compressão das argamassas. 

ASAMOTO et al. (2017) promoveram um estudo com o intuito de verificar o efeito dos 

íons carbonato na formação da etringita tardia. O trabalho consistiu na análise de pastas 
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e argamassas variando em sua composição a porcentagem de calcário (micrométrico; 

superfície específica=0,48m
2
/g) e cinzas volantes adicionadas, com e sem fornecimento 

de SO3. 

Os corpos de prova foram expostos a uma temperatura de 90°C por 12 horas para 

favorecer a ocorrência da DEF. A cura foi realizada em duas situações, em água e em 

solução de íons de carbonato 0,15 mol/L. 

Os resultados indicaram que os íons de carbonato dissolvidos do pó de calcário no 

cimento foram favoráveis à promoção da DEF quando as amostras com 3% de SO3 

foram expostas a temperatura de 90°C. Os corpos de prova submersos em solução de 

íons carbonato apresentaram maior expansão e mais fissuras do que os corpos de prova 

curados em água. 

Os autores discutem a possibilidade de que os íons carbonato fornecidos através do pó e 

da solução reagem com o monossulfoaluminato para formar hemicarboaluminato ou 

monocarboaluminato e liberar íons sulfato nos poros, então esses íons sulfato podem 

reagir com o monossulfoaluminato do produto externo do C-S-H para formar 

novamente a etringita, o que resulta na expansão por DEF.  

Essa hipótese foi confirmada através da cromatografia iônica, em que foi notada a 

presença de sulfato na solução dos poros das pastas onde existiam os íons carbonato, 

enquanto nas pastas sem uso de carbonato o sulfato não foi encontrado. Assim, 

concluiu-se que a exposição a altas temperaturas e uma alta concentração de íons 

carbonato pode promover a liberação de íons sulfato na solução porosa, resultando em 

DEF. 

SHAMAA et al. (2016) analisaram a influência do filler de calcário e do tamanho do 

agregado na formação de etringita em argamassas. Foram utilizados 4 tamanhos médios 

de filler calcário (20, 45, 510 e 2800 m) e três porcentagens de substituição (30, 40 e 

50%). A relação a/c foi variável e ajustada de acordo com a trabalhabilidade das 

argamassas. 

Inicialmente, as amostras passaram por um tratamento térmico. Diferentemente do 

tratamento feito por ASAMOTO et al. (2017), onde o tratamento térmico simulava uma 

cura a vapor, nesse estudo as taxas de aquecimento e resfriamento foram muito mais 

baixas (2,5 °C/h e -1 °C/h, respectivamente) e a temperatura máxima de 80 °C foi 
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mantida por 3 dias, totalizando 7 dias de tratamento, tendo a finalidade de simular a 

liberação de calor durante a hidratação de um grande maciço, como uma barragem ou 

um bloco de fundação. 

Os resultados mostraram que todos os corpos de prova apresentaram expansão, 

indicando que a carga de calcário não inibe a DEF, além disso, quanto maior o tamanho 

das partículas de calcário, maior a dilatação das amostras e menor o tempo de latência. 

O comportamento das amostras indicou que o tamanho dos agregados é o principal fator 

de influência na expansão das amostras e que a porcentagem de calcário afeta 

principalmente a cinética da expansão. 

Uma justificativa para esse comportamento se deve a uma possível reação envolvendo 

os íons carbonatos dissolvidos do calcário com as fases aluminato do cimento Portland. 

Essa interação leva a formação de carboaluminatos, deixando menos aluminatos livres 

para formar etringita. De acordo com a discussão dos autores, esse efeito apresenta 

maior importância para partículas menores, devido a maior reatividade. 

SILVA et al. (2010) realizaram um estudo com a finalidade de avaliar a influência de 

adições minerais na inibição da DEF. Foram preparadas amostras com diversas 

composições, mas mantendo constantes a relação água/ligante e o tipo de agregado. 

Objetivando promover a DEF, as amostras foram submetidas à cura térmica, alcançando 

uma temperatura de 80°C nas primeiras 15 horas e posteriormente mantendo a 

temperatura de 70°C por três dias. Posteriormente, foram sujeitas a ciclos de secagem e 

molhagem durante 14 dias e por fim ficaram submersas em água, onde foram realizadas 

medições periódicas para verificar as variações dimensionais. 

As adições utilizadas foram cinza volante, metacaulim, calcário, escória granulada de 

alto forno e sílica. Os testes de expansão indicaram que, em geral, as adições minerais 

apresentaram um forte efeito no combate da expansão causada pela formação de 

etringita tardia. Com exceção as amostras que continham adição de calcário, todas as 

outras formulações apresentaram menos expansão do que as suas respectivas amostras 

de controle. 

De acordo com a discussão proposta por SILVA et al. (2010), a adição de calcário não 

tem capacidade de mitigar a DEF, mas é sugerido que a incorporação de calcário torna a 

pasta mais densa, o que é esperado devido ao seu papel como ponto de nucleação e de 

acelerador das reações de hidratação do cimento. Outra hipótese levantada indica que o 
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calcário não é totalmente inerte, participando diretamente das reações de hidratação do 

cimento, como já foi discutido em outros estudos (ZAJAC et al., 2014). 

De acordo com a literatura, os resultados foram unânimes ao indicar que a presença do 

calcário micrométrico não foi efetiva na mitigação da DEF, sendo responsável pela 

potencialização dessa patologia. A principal causa desse comportamento é atribuída 

pelos autores à reação envolvendo os aluminatos e os íons carbonatos, propiciando as 

condições necessárias para que a etringita seja formada, via troca iônica com íons 

sulfato. 

3.4. Influência das nanopartículas sobre o ataque por íons sulfatos 

Uma das formas de melhorar a durabilidade de materiais cimentícios e aumentar sua 

resistência frente ao ataque por sulfatos é reduzindo a sua permeabilidade. Nesse 

contexto, NEJAD et al. (2018) estudaram as propriedades mecânicas e a permeabilidade 

do concreto contendo nanopartículas de carbonato de cálcio (nano-CaCO3) e cinzas 

volantes.  As propriedades de permeabilidade foram estudadas através de testes de 

absorção e profundidade de penetração da água aos 7 e 28 dias de cura. Os resultados 

indicaram o efeito positivo do nano-CaCO3 no preenchimento de poros de concreto, o 

que leva ao aumento da resistência e à redução da permeabilidade. 

Ainda com foco na densificação da microestrutura e controle da permeabilidade, 

SHAIKH, SUPIT e BARBHUIYA (2017) avaliaram os efeitos da nano-SiO2 e nano-

CaCO3 na microestrutura da pasta de cimento de alto volume de cinzas volantes. As 

pastas foram avaliadas em 28 dias usando análises de nanoindentação, difração de raios 

X (DRX), termogravimetria (DTA / TGA) e porosimetria de intrusão por mercúrio 

(MIP). Os resultados mostraram evidências de reação pozolânica nas pastas contendo 

adição de 2% de nano-SiO2 e 1% de nano-CaCO3. Foi identificado um aumento nas 

frações volumétricas do gel C-S-H e confirmada à capacidade das nanopartículas em 

reduzir a porosidade das pastas. 

ATAHAN e ARSLAN (2016) investigaram o efeito de adições nano e micrométricas na 

durabilidade de argamassas expostas ao ataque externo de sulfato (AES). Para esse fim, 

a nano-SiO2, a micro-SiO2, a cinza volante e a escória de alto-forno foram utilizadas 

com várias taxas de substituição. Todas as amostras foram mantidas em solução de 
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sulfato de sódio a 5% por três anos e as expansões causadas pelo ataque de sulfato 

foram medidas. 

Os resultados indicaram que foi obtida uma melhora significativa contra o ataque de 

sulfato usando os aditivos mencionados acima. Ao final de 36 meses de exposição ao 

sulfato, as amostras que não contêm aditivos minerais mostraram deterioração 

significativa. No entanto, a durabilidade das amostras aditivadas em relação ao 

ambiente de sulfato foi significativamente aprimorada pelo uso de aditivos nano ou 

micrométricos. Mesmo para teores de substituição muito baixos (2 a 6%), a eficácia da 

nanosílica para limitar as expansões foi altamente significativa. 

TOBÓN, PAYÁ e RESTREPO (2015) avaliaram os efeitos da nanossílica na 

porosidade e resistência ao sulfato de argamassas feitas com cimento Portland 

parcialmente substituído por uma suspensão nanossílica comercial, em porcentagens em 

peso de 0%, 1%, 3%, 5% e 10%. A resistência ao ataque por sulfato foi monitorada de 

acordo com a ASTM C 1012, através da imersão das amostras em uma solução de 

MgSO4 com uma concentração de 5%, por 154 semanas. 

A nanossílica mostrou que tem um papel importante no refinamento dos poros, 

diminuindo o volume total de poros e seus diâmetros. As amostras contendo nanossílica 

mostraram um importante efeito positivo na resistência ao sulfato. No caso de expansão 

por ataque de sulfato, as argamassas com 5% e 10% de substituição diminuíram a 

expansão em 90% e 95%, respectivamente, após 154 semanas de imersão. 

De acordo com a literatura acima citada, observa-se que a utilização de nanopartículas 

tem se mostrado efetiva na melhoria da durabilidade dos produtos cimentícios, 

especialmente quando se trata do ataque de sulfatos. Entretanto, na pesquisa realizada 

para confecção desta dissertação, não foram encontrados estudos envolvendo a 

utilização de nano-CaCO3 em pastas de cimento expostas aos ataques de sulfatos tanto 

externos quanto internos, limitando os estudos à avaliação da permeabilidade. 

Ao contrário do que indicaram os resultados das pesquisas envolvendo micro-CaCO3, 

onde a DEF foi potencializada, a presença de nanopartículas indica uma redução da 

permeabilidade causada pela sua adição, o pode reduzir os danos causados por essa 

patologia. Assim, realizar pesquisas relacionando diretamente a etringita tardia e a 

presença de nano-CaCO3 devem trazer resultados importantes para este campo de 

estudo.  



22 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado conforme descrito no fluxograma a seguir: 

 
Figura 4.1 - Fluxograma das atividades desenvolvidas 
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4.1. Caracterização prévia das matérias-primas 

Para a produção das pastas de cimento Portland avaliadas nesse estudo foram utilizados 

os seguintes materiais: 

a) Cimento Portland Ordinário (OPC) do tipo CP-I da marca Cimento POTY, 

fornecido pelo grupo Votorantim Cimentos (Cimento Sergipe S.A.); 

b) Nanopartículas de carbonato de cálcio analítico fornecidas pela Hebei Pro-Tech 

International Trade Co. Ltd.; 

c) Sulfato de cálcio dihidratado (CaSO4.2H2O) da marca LABSYNTH
®
 com 98% de 

pureza. 

A composição química das matérias-primas e das misturas foi verificada através da 

técnica de fluorescência de raios X (FRX), utilizando um equipamento Bruker S8 Tiger 

com software Spectra Plus. A amostra foi prensada em forma de pastilha cilíndrica com 

diâmetro de 27 mm e 10 g de massa, aplicando uma força de compressão de 

aproximadamente 6 t. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Análise de FRX dos materiais (equivalente em óxido) 

Concentração em massa 

Óxido Cimento CaCO3 CaSO4 

CaO 66,21% 97,91% 43,08% 

SiO2 17,90% 0,58% 0,20% 

SO3 3,93% 0,08% 56,50% 

Fe2O3 3,72% 0,18% 0,03% 

Al2O3 3,55% 0,41% - 

MgO 2,86% 0,80% 0,10% 

K2O 0,93% - - 

TiO2 0,25% - - 

Na2O 0,22% - - 

P2O5 0,14% - - 

SrO 0,12% 0,04% 0,09% 

Outros 0,16% - - 

As imagens de MEV mostradas na Figura 4.2 indicam as morfologias dos materiais 

utilizados. O sulfato de cálcio apresenta morfologia característica (PAN et al., 2013), 

com hastes de aproximadamente 10 m. Nas imagens de MEV verifica-se que as 

nanopartículas de carbonato de cálcio se apresentam na forma de aglomerados, no 

entanto, anteriormente o pó foi também caracterizado por microscopia eletrônica de 

transmissão (BARTLEY, 2016), onde foi verificada uma distribuição de tamanho de 
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partículas na faixa de 0,05 – 0,1 m, conforme mostra a Figura 4.3. As imagens do pó 

de cimento mostram que o material apresenta partículas poligonais dos minerais 

constituintes na forma de cristais fragmentados. 

 
Figura 4.2 - Imagens de MEV das matérias-primas 

 

 

Figura 4.3 - Imagens de MET das nanopartículas de CaCO3 

Fonte: BARTLEY (2016) 

A análise granulométrica do cimento Portland foi realizada através do processamento de 

imagem no software ImageJ. As imagens obtidas no MEV foram binarizadas, Figura 



25 

4.4, e posteriormente analisadas. Os diâmetros das partículas foram obtidos adotando a 

forma das partículas como esféricas. As partículas apresentaram diâmetros na faixa 

entre 1,12 e 164,7 m. Parâmetros auxiliares como d10, d50 e d90 são mostrados na 

Figura 4.5. 

 

Figura 4.4 - Imagens de MEV binarizadas no software ImageJ 

 

Figura 4.5 - Gráfico de distribuição de tamanho de partículas do cimento 

As fases presentes nas matérias-primas foram identificadas através da técnica de 

difração de raios X, Figura 4.6. O difratograma do cimento foi refinado pelo método de 
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RIETVELD (1969) através do software X’Pert HighScore Plus
®
. O GOF obtido foi de 

4,51 e foram refinados os seguintes parâmetros: background, fator de escala, 

deslocamento da fase, cela unitária, orientação preferencial e parâmetros de perfil (U, V, 

W, forma de pico e assimetria). A quantificação das fases é mostrada na Tabela 4.2. 

Destaca-se o baixo teor de aluminato tricálcico (C3A), o que poderia ser um limitador da 

quantidade de etringita formada após a hidratação (ALAPOUR e HOOTON, 2017), no 

entanto, o C4AF é encontrado em grande quantidade e tem a capacidade de fornecer os 

aluminatos necessários para a formação de etringita. 

Tabela 4.2 - Composição do cimento via método de Rietveld 

Fase C3S C2S C4AF C3A Gesso Calcita Outras 

Quantidade (%) 59,2 18,7 9,8 1,7 2,1 3,0 5,5 

 

 
Figura 4.6 - Ilustração dos difratogramas das matérias-primas 

A análise termogravimétrica das matérias-primas está indicada na Figura 4.7. A curva 

de decomposição térmica do cimento indicou a presença de um pico discreto de perda 

de massa em torno de 400 °C. Essa perda é decorrente da desidroxilação (Ca(OH)2 → 

CaO(s) + H2O(g)) da portlandita formada como consequência da reação do cimento com 

o ar atmosférico durante o armazenamento (MONTEAGUDO et al., 2014). Enquanto o 

nanocarbonato apresenta um pico de decomposição máxima em 802 °C.  
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A análise térmica do gesso mostra a ocorrência de dois picos de decomposição 

parcialmente sobrepostos, onde podem ser indicadas as formações de sulfato de cálcio 

hemihidratado aos 138°C e sulfato de cálcio anidro (anidrita) aos 156°C (ENGBRECHT 

e HIRSCHFELD, 2016; STRYDOM, 1995). Essas reações seguem as seguintes 

equações: 

            ( )
     
→             

 

 
   ( )         ( ) (equação 4.1) 

GIPSITA HEMIHIDRATO 

         
 

 
    ( )

      
→          ( )  

 

 
    ( ) (equação 4.2) 

      HEMIHIDRATO ANIDRITA 

 

Figura 4.7 - Gráfico de análise térmica das matérias-primas 

4.2. Preparação das amostras 

Foram produzidas três formulações conforme indicado na Tabela 4.3, todas com fator 

água/ligante (a/l)=0,50. Entende-se como ligante a soma entre as massas de pó de 

cimento Portland e do nano-CaCO3, no caso da formulação P+Ca+S, e apenas o 

cimento, no caso das demais formulações. 

Tabela 4.3 - Quantidades dos materiais necessários para 100g de cada mistura 

Formulação Cimento (g) CaSO4 (g) CaCO3 (g) Água (g) 

P 100,0 - - 50,00 

P+S 97,09 2,91 - 48,55 

P+Ca+S 92,37 2,77 4,86 48,62 
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O sulfato de cálcio adicionado elevou o teor de enxofre nas pastas produzidas, dessa 

forma, é favorecida a formação de etringita primária e secundária através do ataque 

interno de sulfatos (AIS) (COLLEPARDI, 2003). 

A homogeneização dos materiais de partida foi realizada num moinho de bolas 

MARCONI
®
, a uma velocidade de rotação da jarra de 50 rot/min durante 25 minutos. 

Após a preparação dos pós foi feita a mistura manual com água deionizada até se obter 

uma pasta homogênea. Foram moldados corpos de prova cúbicos de dimensões 

25x25x25 mm³, divididos em dois grupos: ST, curados sem tratamento térmico e CT, 

curados por tratamento térmico em banho-maria com temperatura programada. Neste 

estudo foi utilizada uma adaptação do ciclo de KELHAM (1996) para a cura a vapor, 

como mostra a Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 - Gráfico da programação do tratamento térmico 

4.3. Caracterização das amostras 

Após as primeiras 24 horas de cura, as amostras analisadas em idades mais avançadas 

permaneceram imersas em água deionizada até alcançar as idades desejadas (1, 7, 28, 90 

e 180 dias). A manutenção das amostras imersas em água tem o objetivo de garantir que 

haja água disponível para ocorrência das reações de hidratação. Ao alcançar as idades 

definidas para análise, a hidratação das pastas foi interrompida utilizando o seguinte 

procedimento: imersão das amostras em álcool isopropílico por 90 minutos, secagem 

em estufa com circulação de ar a 70°C por mais 90 minutos e armazenamento em 
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dessecador a vácuo. Posteriormente, as amostras foram pulverizadas por almofariz e 

pistilo até se obter um tamanho máximo de partícula de 75 m (passante na peneira 

#200). Este pó foi utilizado nas análises de DRX, TGA/DTG e FTIR. Para a análise de 

MEV foram usados fragmentos de aproximadamente 10 mm. 

Difração de Raios X 

Foram utilizadas ≈40 mg de pó em cada análise. Os padrões de difração foram obtidos 

num difratômetro Shimadzu LabX XRD-6000 usando uma fonte de CuK(=1,54 Å) 

produzida a 30 kV e 40mA, em um ângulo de difração 2θ na faixa entre 5° e 60°, 

varredura em modo fixed-time com passo de 0,02° e tempo de 2 segundos em cada 

passo. 

Para a identificação das fases foram utilizados os padrões indicados na Tabela 4.4. O 

refinamento de Rietveld levou em conta os seguintes parâmetros: background, fator de 

escala, deslocamento da fase, cela unitária e orientação preferencial. A orientação 

preferencial foi ajustada apenas para os picos da fase portlandita (plano 001, 

2θ=18.06°), pois é o sinal mais intenso dos difratogramas e também o que apresenta um 

menor ajuste de intensidade em relação ao padrão utilizado. Os teores de Ca(OH)2 

verificados na análise termogravimétrica foram utilizados como padrões nos 

refinamentos dos difratogramas, permitindo que fosse obtido o percentual de fase 

amorfa presente em cada amostra. 

Tabela 4.4 - Identificação das fases e padrões de referência 

Fase PDF 

C3S 01-073-0599 

-C2S 01-083-0460 

C3A 00-048-1882 

C4AF 01-089-2827 

Calcita 01-072-1937 

Gesso 01-081-1848 

Portlandita 01-084-1271 

Etringita 00-041-1451 

 

Análise Termogravimétrica (TGA/DTG) 

Para cada análise foram utilizadas aproximadamente 8,0 mg de pó depositadas em 

cadinho de alumina. As curvas foram obtidas utilizando um analisador térmico 
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simultâneo NETZSCH STA 449 F1 Jupiter, com aquecimento de 25 a 900 °C em 

atmosfera de N2 e taxa de aquecimento de 10°C/min. 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Fragmentos das pastas foram usados para a análise microestrutural das superfícies de 

fratura. As amostras foram fixadas com fita de carbono (Figura 4.9) e metalizadas com 

ouro por 60 segundos em uma metalizadora DENTON VACUUM (Desk V). 

Posteriormente, a microestrutura foi analisada através de um microscópio eletrônico 

JEOL JSM-5700, utilizando uma tensão de 15 kV e distancia de trabalho de 10 mm. 

 

Figura 4.9 - Amostra utilizada para análise de microscopia (MEV) 

 

Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

As análises de FTIR foram realizadas utilizando um espectrofotômetro de infravermelho 

Varian 640-IR, no modo transmitância, operando na faixa de 4000 a 400 cm
-1

, com 

passo de 4 cm
-1

, utilizando pastilhas de brometo de potássio (KBr). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. Influência combinada dos íons carbonato e sulfato na formação dos 

produtos de hidratação do cimento Portland com 24 horas de Cura 

As Figuras 5.1 e 5.2 apresentam os difratogramas das pastas com e sem substituição de 

nanocarbonato e adição de sulfato, submetidas à cura convencional e a cura térmica, 

respectivamente. Observa-se que com 24 horas de cura, há o surgimento de picos 

referentes às principais fases do cimento hidratado, como portlandita (2θ=18.06°, 28.6°, 

34.10°, 47.14° e 50.79°) e etringita (2θ=9.09°, 15.78°, 18.91° e 22.95°).  

O pico localizado em 2θ=29.4° referente ao C3S do cimento é consumido para a 

formação de C-S-H gel, porém, na pasta P+Ca+S pode ser observado um aumento de 

intensidade do pico nessa região, indicando que o nano-CaCO3 (2θ=29.40°) adicionado 

nessa formulação não foi consumido na hidratação inicial das pastas. O ombro no pico 

da portlandita, identificado nas pastas ST, é atribuído à presença de um segundo pico 

menos intenso e parcialmente sobreposto (2θ=34.4°), oriundo da fase C3S que não foi 

consumida em sua totalidade, como indicado na Figura 5.3. 

  
Figura 5.1 - Difratogramas de raios X das pastas ST após 24 horas de hidratação 

A.1: Difratogramas completos; A.2: Zoom na região de 6 a 14° 
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Figura 5.2 – Difratogramas de raios X das pastas CT após 24 horas de hidratação 

B.1: Difratogramas completos; B.2: Zoom na região de 5 a 14° 

 

Figura 5.3 - Ilustração da comparação entre os picos de difração da portlandita 

 e do silicato tricálcico nas pastas ST e CT 

Comparando as pastas ST e CT através da intensidade dos picos nos difratogramas 

(Figuras 5.1, 5,2 e 5.3) e do refinamento de Rietveld (Tabela 5.1), observa-se que a 

hidratação dos silicatos (C3S+C2S) foi favorecida pela cura a vapor. O C3A foi 

completamente consumido para a formação de aluminatos hidratados, como etringita, 

monossulfoaluminato (Ms) e monocarboaluminato de cálcio (Mc). Já o C4AF, que 

10 20 30 40 50 60

-C3S; -C2S; -C3A; -C4AF; -Gesso; -Calcita; -Portlandita

 



In
te

n
s
id

a
d
e

2 theta (°)

P+Ca+S_CT

P+S_CT

P_CT



     


















 


 

Cimento

















6 8 10 12 14

Mc

 - C4AF; Ms - Monossulfoaluminato

Mc - Monocarboaluminato

2 theta (°)

P+Ca+S_CT

P+S_CT

P_CT



Cimento

Ms

B.1 B.2 



33 

correspondia inicialmente a 9,8% da composição do cimento anidro, foi hidratado para a 

formação de aluminatos hidratados amorfos, apresentando um percentual residual que 

permaneceu em estado anidro nas primeiras 24 horas de hidratação. As Tabelas 5.1 e 

5.2 apresentam a composição dos produtos anidros presentes nas pastas hidratadas. Os 

dados indicados foram obtidos através dos valores médios de três refinamentos de 

Rietveld aplicados em cada amostra. 

Tabela 5.1 - Composição das fases anidras nas pastas ST e CT via Método de Rietveld 

% 
P P+S P+Ca+S 

ST CT ST CT ST CT 

(C3S +C2S) 8,80±0,26 6,67±0,06 8,10±0,17 6,00±0,00 7,27±0,38 6,90±0,00 

C4AF 1,53±0,06 1,77±0,06 1,43±0,06 1,70±0,00 1,47±0,12 1,60±0,00 

Nota: Dados indicados como Média ± Desvio Padrão 

A presença do íon sulfato em excesso favoreceu a formação de uma maior quantidade 

de etringita primária nas pastas hidratadas em temperatura ambiente, como indica a 

Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 – Composição em etringita nas pastas ST 

% P_ST P+S_ST P+Ca+S_ST 

Etringita 1,47±0,06 2,33±0,06 2,6±0,06 

Nota: Dados indicados como Média ± Desvio Padrão 

Após o tratamento de cura a vapor, a fase etringita não é identificada nas pastas, pois a 

mesma se decompõe e forma Ms. A identificação do monossulfoaluminato via 

caracterização por difração de raios X apresenta algumas dificuldades, de acordo com 

SHEN et al. (2018), isso pode ocorrer devido a sua baixa cristalinidade, politipismo, 

mudanças na composição e alterações na posição dos picos. 

Neste trabalho, os picos de difração atribuídos ao Ms são bastante irregulares e  

alargados. A presença de monossulfoaluminato no sistema pôde ser confirmada através 

de análise termogravimétrica, Figura 5.6, e pelo pico discreto em 2θ=9.80°, Figura 5.2 

B.2. Além disso, na Figura 5.4 observam-se as imagens de microscopia eletrônica de 

varredura das pastas com zoom nas regiões onde foi detectado o monossulfoaluminato, 

presente na forma de placas hexagonais com dimensões nanométricas. 
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Figura 5.4 - Imagens de MEV do monossulfoaluminato formado após a cura a vapor 

As presenças de nanocarbonato e sulfato, combinadas com a cura a vapor, podem afetar 

a formação da portlandita e demais produtos de hidratação. A cura a vapor, em 

particular, dificulta que a portlandita recém-formada se dissolva, pois sua solubilidade é 

reduzida em temperatura elevada (ZHANG, GLASSER e SCRIVENER, 2014). Por esse 

motivo, as pastas CT apresentam maior teor de portlandita em comparação com as 

pastas ST em todas as formulações, como mostra o gráfico na Figura 5.5. 
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Figura 5.5 - Gráfico da quantificação de portlandita via TGA 

* P – Pasta de Cimento; P+S – Pasta de Cimento com Sulfato;  

P+Ca+S – Pasta de Cimento com Carbonato e Sulfato 

 

A Figura 5.6 mostra as análises termogravimétricas das pastas. A perda de massa 

identificada entre 80 e 200 °C é composta pela sobreposição de diversas 

decomposições: os eventos entre 80 e 140 °C são atribuídos à perda de água livre, 

decomposição da etringita e do C-S-H gel; em 150 °C ocorre à decomposição do 

monocarboaluminato e em 180°C acontece à decomposição do monossulfoaluminato 

(LOTHENBACH et al., 2008). A perda de massa entre 400 e 500 °C é atribuída à 

desidroxilação da portlandita. 

Diferentes faixas de decomposição são identificadas a partir da temperatura de 600°C. 

A decomposição do CaCO3 a uma temperatura mais baixa (600-700 °C) está 

relacionado com a presença de carbonato de cálcio pouco cristalino e a possível 

presença de outras fases carbonatadas (GABROVŠEK, VUK e KAUČIČ, 2006). No 

entanto, as perdas de massa entre temperaturas mais elevadas (700-900°C) estão 

associadas à presença de calcita bem cristalizada (PANG, ZHANG e LIU, 2018). 

A presença de gesso e nano-CaCO3 na matriz cimentícia influencia na estabilidade dos 

produtos de hidratação formados. Ao comparar a pasta P (apenas OPC) com as demais 

amostras, observa-se a partir do DTG, Figura 5.6a, um deslocamento dos picos de 

decomposição térmica do C-S-H e da etringita para temperaturas maiores, indicando a 

formação de produtos termicamente mais estáveis. 
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Na Figura 5.6b se observa uma alteração no perfil do pico entre 80 e 180°C, decorrente 

da decomposição da etringita, o que faz com que a perda de massa de todas as pastas na 

faixa de 80 a 115 °C seja menos intensa quando comparadas com o resultado da Figura 

5.6a, correspondendo apenas à decomposição do C-S-H. 

 

 

Figura 5.6 - Gráfico de análise térmica das pastas com 24 horas de hidratação 

Nota: Mc=Monocarboaluminato; Hc=Hemicarboaluminato; Ms=Monossulfoaluminato. 

Os resultados da análise de FTIR do cimento e das pastas são mostrados na Figura 5.7. 

No cimento, a região entre 1060 e 1230 cm
-1

 possui bandas de absorção dos silicatos e 

dos sulfatos sobrepostas. As bandas localizadas em 1198 e 1124 cm
-1

 são atribuídas a 

vibrações de estiramento S-O (3) do grupo SO4
-2 

do gesso. Em 1120 e 923 cm
-1 

são 

atribuídas ao estiramento assimétrico (3)  devido às vibrações Si-O do tetraedro SiO4
4-

 

da fase silicato presente como silicato tricálcico (C3S) e silicato dicálcico (C2S) 

(STEPKOWSKA et al., 2004). 
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Em 655 cm
-1

 é identificada uma absorção causada pela deformação (δ) Si-O-Si devido 

às vibrações Si–O do tetraedro SiO4
2-

 também referentes as fases de silicato (HIDALGO 

et al., 2007; STEPKOWSKA et al., 2004). Em 530 cm
-1

 é identificada uma absorção 

devido a vibrações de estiramento Si-O (3) do C3S (HUGHES et al., 1995). 

A banda estreita posicionada em 3644 cm
-1 

é atribuída à vibração de estiramento do 

hidróxido (-OH) da portlandita (LOTHENBACH et al., 2008). Já em 1618 cm
-1 

é 

identificada uma vibração da -OH ligada ao gesso (HUGHES et al., 1995). 

Nas pastas, surge uma banda de absorção larga identificada por volta de 3440 cm
-1

 

atribuída à vibração de estiramento simétrico da molécula de H2O (LOTHENBACH et 

al., 2008). A banda localizada em torno de 973 cm
-1

 está associada ao silicato de cálcio 

hidratado, com sua posição exata sendo dependente da relação Ca/Si. Quando localizada 

em torno de 970 cm
-1

, esta absorção pode ser atribuída a vibrações de estiramento do Si-

O em sítios Q
2
, o que indica uma faixa de C-S-H com relação Ca/Si≈2. 

As bandas de absorção localizadas na faixa de 1117 cm
-1

 podem ser atribuídas a 

vibrações de estiramento S-O (3) do grupo SO4
-2 

da etringita (C6ASH32) e a absorção 

devido a vibração de estiramento do Si-O do C-S-H com razão Ca/Si =1,4 (HIDALGO 

et al., 2007; YILMAZ e OLGUN, 2008), sendo mais influenciada pelo silicato em 

função da sua maior quantidade quando comparada com o sulfato. Além disso, uma 

banda fraca em 1650 cm
-1

 sugeriu a presença de água livre (LU et al., 2018). 

A região entre 800 e 1200 cm
-1

 é bastante afetada pela cura térmica e pelas partículas 

adicionadas. Nas amostras tratadas termicamente, em especial nas amostras com adição 

de sulfato, as bandas de absorção são bastante alargadas, o que aponta para um aumento 

no grau de desordem dos silicatos de cálcio hidratados e consequente formação de um 

C-S-H mais amorfo. Além da temperatura, essa desordem também pode ser associada à 

interferência do sulfato dissolvido da etringita, o qual pode se fixar entre as camadas do 

C-S-H (SCRIVENER e SKALNY, 2005). 
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Figura 5.7 - Gráficos de FTIR das pastas com 24 horas de hidratação 

Tanto no cimento quanto nas pastas, as bandas de absorção em 713, 873 e na faixa entre 

1400 a 1500 cm
-1 

são atribuídas, respectivamente, às vibrações 4, 2 e 3 do CO3
2-

 (HE 

et al., 2016). Entretanto, foram observadas alterações nessa faixa (1400-1500 cm
-1

) 

durante a hidratação, as quais são mais bem avaliadas nas deconvoluções mostradas na 

Figura 5.8. 

Comparando os espectros indicados nas Figuras 5.7 e 5.8 com os padrões definidos por 

ZHANG et al. (2012) para os polimorfos do carbonato de cálcio, observa-se que em 

todas as pastas e no cimento, as vibrações em 713 e 873 cm
-1 

indicam a presença de 

calcita. Entretanto, ao analisar a região entre 1400 e 1500 cm
-1

, é possível perceber que 

ocorre um alargamento após a hidratação, adquirindo características semelhantes a um 

carbonato de cálcio amorfo (ACC). Ambas as pastas apresentam comportamentos 

parecidos, com bandas de absorção em 1407-1417 cm
-1

 e 1472-1477 cm
-1

, indicando 

que a formação do carbonato amorfo independe da presença de nano-CaCO3. 
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Figura 5.8 - Ilustração das deconvoluções da banda de vibração C-O no FTIR 

A Figura 5.9 apresenta as microscopias eletrônicas da superfície de fragmento das 

pastas. São identificadas as morfologias das fases portlandita, etringita e C-S-H nas 

formas de gel e de fibrilas, comparáveis a morfologias já observadas na literatura 

(BARTLEY, 2016). Com base na observação da microestrutura, a hidratação é 

significativamente promovida pela cura a vapor com a formação de uma microestrutura 

mais densa (SHEN et al., 2018). 
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Ocorre uma notável variação na morfologia da portlandita: enquanto as pastas “ST” 

apresentam placas finas, nas pastas “CT” são encontradas placas espessas e formação de 

aglomerados, indicando que a elevação da temperatura de cura auxiliou na estabilidade 

e crescimento dos cristais de hidróxido de cálcio. O excesso de Ca(OH)2 nas pastas 

“CT” pode torna-las mais susceptíveis a ocorrência da DEF. Alguns autores defendem 

que a portlandita é um dos produtos atacados pelo sulfato para a promoção da etringita 

tardia, uma vez que os íons Ca
2+

 necessários para a formação da etringita podem ser 

supridos pela portlandita e pela descalcificação C-S-H (BULATOVIĆ et al., 2017). 

  

  

  
Figura 5.9 - Imagens de MEV (4000X) das pastas com 24 horas de hidratação 

P_ST e P_CT: Pasta de cimento sem cura e com cura a vapor; P+S_ST e P+S_CT: Pasta de 

cimento com adição de sulfato sem cura e com cura a vapor; P+Ca+S_ST e P+Ca+S_CT: Pasta 

de cimento com adição de sulfato e carbonato sem cura e com cura a vapor;  
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5.2. Influência das nanopartículas de CaCO3 e da cura a vapor na formação de 

etringita tardia em pastas de cimento Portland 

A Figura 5.10 mostra os difratogramas das pastas entre 1 e 180 dias de hidratação, após 

a cura térmica e cura a temperatura ambiente. 

No item a) estão apresentados os difratogramas das pastas de cimento (P). Verifica-se 

que as amostras sem tratamento térmico (ST) apresentam a formação de etringita desde 

o primeiro dia de cura, com picos característicos em 2θ=9.07°, 15.76°, 18.86° e 22.89°. 

O aluminato tricálcico (C3A) é destinado à formação de monosulfoaluminato (Ms) em 

2θ=9.80° e de monocarboaluminato (Mc) em 2θ=11.28°. Já nas pastas curadas 

termicamente (CT), entre um e sete dias de cura não existe etringita formada, ocorrendo 

a recristalização após 28 dias. Em temperaturas elevadas, a etringita sofre dissolução e 

pode recombinar-se posteriormente para formar novos produtos, o que possibilita a 

formação da etringita mesmo na pasta endurecida (COLLEPARDI, 2003; SCRIVENER 

e SKALNY, 2005). Nas Pastas CT não ocorre à formação de monosulfoaluminato, o 

que indica que a recristalização da etringita acontece sem passar por essa fase 

intermediária. 

Nas pastas (P_ST; P_CT), desde o primeiro dia já se observa a presença de 

monocarboaluminato, enquanto o monosulfoaluminato se observa discretamente, a 

partir de 28 dias. Entre 1 e 90 dias existe um relação direta entre monossulfoaluminato e 

etringita, indicado pela variação das intensidades dos picos (redução nos picos de Ms e 

aumento nos picos de AFt. Aos 180 dias se observa principalmente Mc, bem como uma 

maior intensidade do pico da etringita. Nas pastas com tratamento térmico, a formação 

de etringita entra em equilíbrio após 90 dias, e não se observa presença de picos de 

monossulfoaluminato bem formados, indicando que parte do C3A presente forma 

etringita por reação direta com o sulfato de cálcio ou via monossulfoaluminato. 

No item b) estão apresentados os difratogramas das amostras com adição de sulfato 

(P+S). Observa-se comportamento semelhante à pasta de cimento puro (P). O excesso 

de sulfato eleva a formação de etringita, antecipando a recristalização dessa fase nas 

pastas CT, pois é verificada a formação dos picos atribuídos a essa fase a partir de 

apenas sete dias de hidratação. 

No item c) estão apresentados os difratogramas das amostras P+Ca+S. Nota-se que, 

assim como na pasta P+S, o excesso de sulfato aumentou a formação da fase etringita 
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para as amostras CT. Na fase brownmilerita (C4AF – ferro aluminato tetracálcico), 

observa-se uma diminuição na intensidade e alargamento do pico, indicado por Ø nas 

figuras. A mudança no perfil do pico Ø indica que a temperatura afeta solubilidade e 

desordem estrutural do C4AF, tornando-se, portanto, potencialmente mais reativo nessa 

condição. Simultaneamente, observa-se o aumento do pico do monocarboaluminato. 

Nas pastas com adição de sulfato, aos 7 dias já se observa a formação do Ms, ou seja, a 

cinética de formação do Ms é favorecida pelo excesso de íons sulfato presentes em 

solução, particularmente com tratamento térmico, enquanto não se observa para 

temperatura ambiente. Isso reflete na maior intensidade do pico da etringita em todas as 

idades a temperatura ambiente, portanto o C3A presente é convertido diretamente a 

etringita. Em todas as formulações estudadas via DRX, observa-se que a formação de 

Mc aumenta com o tempo. 

   
Figura 5.10 – Difratogramas de raios X com zoom na região dos aluminatos 

a) P_ST e P_CT; b) P+S_ST e P+S_CT e c) P+Ca+S_ST e P+Ca+S_CT. 

 

Através da comparação entre as intensidades dos picos dos difratogramas, Figura 5.11, é 

possivel acompanhar mais claramente a evolução das fases compostas por aluminatos 

(C4AF, AFt, Mc e Ms). Nas Pastas P e P+S (ST), observa-se que a etringita possui uma 

a) b) c) 
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tendência de decomposição até os 28 dias de cura, ao mesmo tempo em que o Ms se 

forma. Entre 28 e 180 dias a etringita volta a se formar a partir do Ms pré-existente. Na 

presença do nano-CaCO3, a decomposição da etringita foi reduzida, indicando uma 

estabilização dessa fase na presença do carbonato. 

  

 
 

  
 Figura 5.11 - Gráficos da intensidade dos picos de DRX dos aluminatos entre 1 e 180 dias de cura 

No processo de hidratação, o aluminato de cálcio (C3A) e o ferroaluminato tetracálcico 

(C4AF) podem formar aluminatos de cálcio hidratados (AH - não cristalino/gel), cuja 
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presença é indicada na Figura 5.12 pela perda contínua de massa antes de 400°C, 

anteriormente atribuído na literatura (GABROVŠEK, VUK e KAUČIČ, 

2006).Verificou-se também a presença de monocarbocarboaluminato hidratado (Mc), 

monossulfoaluminato hidratado (Ms) e etringita. 

 

 
Figura 5.12 - Gráficos de TGA e DTG das pastas ST e CT com 1, 28 e 180 dias de hidratação 

Os monocarboaluminatos (Mc) são termodinamicamente mais estáveis que os 

monossulfoaluminatos (Ms), os quais podem trocar os íons sulfato por ions carbonato 

para formar mais Mc, consequentemente liberando mais íons sulfatos na solução dos 

poros, elevando a taxa de formação da etringita e do Mc. Assim, a etringita pode ser 

formada pela reação direta dos aluminatos hidratados com íons sulfato e/ou pela 

transformação do intermediário menos estável, o Ms. Tais mecanismos são ilustrados na 

Figura 5.13. 

150 300 450 600 750 900

50

60

70

80

90

100
 P+Ca+S_1d

 P+Ca+S_28d

 P+Ca+S_180d

Temperatura (°C)

T
G

A
 (

%
)

-4

-3

-2

-1

0

CaCO
3

C-S-H

Etringita

Ms

D
T

G

Aluminatos

Hidratados

Ca(OH)
2

Aluminatos 

Carbonatados

Calcita

ST

150 300 450 600 750 900

50

60

70

80

90

100

Aluminatos 

Carbonatados

Mc

Ms

C-S-H

CT  P+Ca+S_1d

 P+Ca+S_28d

 P+Ca+S_180d

Temperatura (°C)

T
G

A
 (

%
)

Etringita

Aluminatos

Hidratados

Ca(OH)
2

CaCO
3

Calcita

-4

-3

-2

-1

0

D
T

G



45 

 
Figura 5.13 - Ilustração do mecanismo de formação da etringita tardia 

A presença das nanopartículas de carbonato de cálcio apresenta influência favorável à 

formação de etringita tardia, revelado pelo aumento da intensidade do pico em ambas as 

condições de tratamento térmico: P+Ca+S  P+S  P, Figura 5.14.  

   
Figura 5.14 - Comparação de intensidade dos picos de DRX da etringita aos 1 e 180 dias de cura 

A Figura 5.15 mostra a análise de FTIR para as pastas com 28 dias de hidratação. Em 

comparação com o espectro obtido para o tempo de 24 horas, mostrado na seção 

anterior (Figura 5.7), são identificadas as mesmas bandas de absorção. A principal 

alteração é observada nas pastas P e P+S, onde ocorre o surgimento de uma banda de 

absorção em 1384 cm
-1

, característica do carbonato de cálcio amorfo (SHEN et al., 

2006), a qual não foi identificada na pasta com a incorporação de nano-CaCO3. 
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Figura 5.15 - Gráfico de FTIR das pastas com 28 dias de cura 

Visando compreender o surgimento desse carbonato de cálcio amorfo identificado na 

Figura 5.15, foram analisados curvas de DTG e os difratogramas nas regiões 

correspondentes ao carbonato de cálcio, Figuras 5.16 e 5.17, respectivamente.  

Na Figura 5.16, é possível identificar a formação de carbonato de cálcio devido ao 

efeito da carbonatação aos 7 e 180 dias, no entanto, ao comparar o DTG com os picos 

de difração indicados na Figura 5.17, observa-se que os picos formados (P e P+S) são 

alargados e não há aumento na intensidade entre 28 e 180 dias. 

A combinação dos resultados indicados nas Figuras 5.15, 5.16 e 5.17 indicam que, 

durante a carbonatação natural que ocorre durante o envelhecimento das pastas, na 

ausência das nanopartículas de CaCO3 ocorre a precipitação de carbonato de cálcio 

amorfo. Já na presença de nanopartículas de CaCO3, a carbonatação resulta na 

precipitação de calcita, com as nanopartículas possivelmente servindo como sementes 

de nucleação. 
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Figura 5.16 - Gráficos de DTG na região dos carbonatos 
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Figura 5.17 – Difratogramas de raios X das pastas de cimento no pico principal da CaCO3  

 

A Figura 5.18 apresenta as imagens de MEV das superfícies de fragmento das amostras 

P, P+S e P+Ca+S com e sem cura térmica, após 180 dias de cura. Em todas as pastas, 

foram encontradas as morfologias comumente identificadas no cimento hidratado: 

etringita na forma de agulhas, C-S-H e placas de portlandita (FRANUS, PANEK e 

WDOWIN, 2015). 180 dias após a cura térmica, a etringita é encontrada em todas as 

formulações, sendo vista em grande quantidade na presença de carbonato, como 

também indicaram os resultados de DRX, Figura 5.14. 
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Figura 5.18 - Imagens de MEV das pastas após 180 dias de cura 

Foi verificada a presença de muitos vazios nas pastas estudadas, principalmente 

naquelas tratadas termicamente. Nas pastas com excesso de sulfato, existe a tendência 

de que parte dos íons SO4
2-

 permaneçam na solução dos poros, favorecendo a formação 

da etringita nestes espaços. Este comportamento pode ser verificado através das 

microscopias mostradas na Figura 5.19, onde podem ser vistos aglomerados contendo 

grandes quantidades de agulhas de etringita nos poros das pastas. 
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Figura 5.19 - Imagens de MEV da etringita formada nos vazios das pastas 

A utilização de nanopartículas, como nanossílica e nano-CaCO3, é vista como positiva 

na melhoria da durabilidade dos produtos cimentícios, principalmente devido aos seus 

efeitos físicos e químicos, como redução da permeabilidade, aumento da resistência e 

atividade pozolânica, respectivamente (ATAHAN e ARSLAN, 2016; SHAIKH, SUPIT 

e BARBHUIYA, 2017). 

No entanto, de acordo com os resultados aqui apresentados, quando o objetivo é conter 

o ataque interno por sulfatos, o nano-CaCO3 não inibe a DEF após 180 dias de cura, 

intensificando a formação de etringita tardia através de reações envolvendo os íons 

carbonato e o monossulfoaluminato de cálcio, formado devido à dissolução da etringita 

primária após a cura térmica. Esse efeito de favorecimento da DEF fica ainda mais 

evidente sob o efeito de carbonatação.  

Foi verificada uma tendência de estabilização da etringita formada nas pastas com nano-

CaCO3, o que exige estudos mais aprofundados para verificar os percentuais ótimos de 

substituição e os teores aceitáveis de etringita que pode ser formada nas pastas 

envelhecidas.  
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6. CONCLUSÕES 

Para o estudo de 24 horas, foi observada a interferência dos íons carbonato, sulfato e da 

cura térmica na formação dos produtos de hidratação do cimento Portland. Pôde-se 

concluir que: 

 A adição de sulfato propiciou uma maior formação de etringita primária; 

 O tratamento térmico foi efetivo na dissolução da fase etringita e levou a 

formação de monossulfoaluminato de cálcio; 

 Nas pastas submetidas à cura térmica, uma maior quantidade de portlandita foi 

encontrada devido a menor solubilidade do hidróxido de cálcio em temperaturas 

elevadas. 

Após o envelhecimento das pastas, imersas em água por 180 dias, foi possível obter as 

seguintes conclusões: 

 A presença de sulfato de cálcio em maior quantidade antecipa as reações de 

recristalização da etringita após a cura térmica; 

 Após 90 dias de hidratação, os dados obtidos via DRX e TGA indicam que o 

C4AF pode fornecer íons aluminato para a formação de etringita e demais aluminatos 

hidratados; 

 As amostras produzidas com nanocarbonato de cálcio indicaram que, em ambas 

as condições de cura, o nano-CaCO3 incorporado serviu como ponto de nucleação de 

calcita por meio da carbonatação das pastas. Enquanto que nas pastas sem nano-CaCO3, 

a carbonatação resultou na precipitação de carbonato de cálcio amorfo.  

 A carbonatação e consequente precipitação de carbonato de cálcio favorecem as 

reações de formação da etringita tardia em todas as pastas. Na presença do nano-CaCO3, 

à formação de etringita tardia é intensificada devido à ação combinada dos íons 

carbonatos provenientes do nano-CaCO3 e da carbonatação. 
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7. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 Estudar a Influência do nano-CaCO3 na formação de etringita em um sistema 

composto apenas por C3A, sem a interferência das outras fases do cimento 

Portland; 

 Avaliar a influência do nanocarbonato no controle dos efeitos de carbonatação 

oriundos da dissolução do gás carbônico do ar. 

 Avaliar como as fases evoluem quando as pastas envelhecem em ambiente 

externo, expostas a intempéries e ataques de íons cloreto; 

 Estudar as propriedades mecânicas de pastas com substituição de nanocarbonato 

de cálcio. 
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APÊNDICE A - Refinamento do Difratograma do cimento pelo MR 
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APÊNDICE B - Refinamentos dos Difratogramas pelo MR (1 DIA) 
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ANEXOS 

Anexo A – Difratogramas Completos Referentes à Figura 5.10 

 
Difratogramas de raios X das pastas P sem tratamento térmico (ST) 

  e com tratamento térmico (CT) entre 1 e 180 dias de hidratação 
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Difratogramas de raios X das pastas P+S sem tratamento térmico (ST)   

e com tratamento térmico (CT) entre 1 e 180 dias de hidratação 
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Difratogramas de raios X das pastas P+Ca+S sem tratamento térmico (ST)  

e com tratamento térmico (CT) entre 1 e 180 dias de hidratação 
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Anexo B - Imagens de Microscopias Eletrônica de Varredura: Morfologias 
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