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RESUMO 

 

O cimento Portland (CP) é um dos materiais construtivos mais utilizados no mundo e 
chama a atenção pela alta quantidade de gás carbônico emitido em sua produção. 
Nesse sentido, o cimento supersulfatado surge como uma alternativa ao cimento 
Portland, uma vez que apresenta vantagens como a minimização de impactos 
ambientais causados pela exploração de matérias-primas, baixo calor de hidratação 
e boa durabilidade em ambientes quimicamente agressivos, como estruturas em 
contato com esgoto e efluentes industriais. O concreto está submetido a diferentes 
formas de deterioração, tanto físicas quanto químicas. Uma forma de degradação 
química e física do concreto é o ataque por sulfatos, que causa expansão, fissuração 
e redução de resistência. Para minimizar esses problemas, são utilizados cimentos 
com adições, principalmente com escória de alto-forno, ou cimento Portland resistente 
aos sulfatos. O cimento supersulfatado (CSS) é constituído por escória de alto-forno 
(até 90%), sulfato de cálcio (10-20%) e uma pequena quantidade de ativador alcalino 
(até 5%), sendo uma excelente opção para substituir o cimento Portland, 
principalmente visando aumentar a resistência ao ataque por sulfato de sódio. O 
objetivo deste estudo foi contribuir com a avaliação da resistência ao ataque por 
Na2SO4 e MgSO4 em cimentos supersulfatados por meio da utilização da metodologia 
NIST Test, que prevê a utilização de corpos de prova de pasta para aceleração do 
processo de ataque por sulfatos. Para tanto, por meio da utilização de diferentes 
composições de CSS, com variação do teor e da fonte de sulfato de cálcio, foram 
realizados ensaios de resistência mecânica, absorção de água, variação dimensional 
e de massa, difratometria de raios X (DRX), termogravimetria (TG/DTG) e microscopia 
eletrônica de varredura (MEV). Os resultados de variação dimensional e de massa, 
para o ataque por Na2SO4, mostram melhor comportamento do CSS em relação ao 
CP; já no ataque por MgSO4, as amostras de CSS produzidas com 90% de escória e 
10% de sulfato de cálcio sofreram degradação e as amostras com 80% de escória e 
20% de sulfato de cálcio apresentaram expansão excessiva. Os melhores resultados 
de resistência mecânica foram apresentados pelo CP, mesmo em situação de ataque 
por sulfatos. As análises microestruturais (DRX, TG/DTG e MEV) evidenciaram a 
instabilidade dos produtos hidratados formados dos cimentos supersulfatados aos 49 
dias de cura em solução de Ca(OH)2. Com este estudo pode-se concluir que todas as 
composições de CSS são resistentes ao ataque por Na2SO4, tendo melhor 
desempenho em comparação ao CP. Apesar disso, o CSS sofreu degradação quando 
exposto ao ataque por MgSO4, apresentando comportamento inferior ao CP. Dessa 
forma, considerando os ensaios de variação dimensional e de resistência mecânica, 
determinantes para avaliação da resistência ao ataque por sulfatos, o CSS mostrou-
se adequado apenas para utilização em situações de ataque por sulfato de sódio. 
 
Palavras-chave: Escória de alto-forno. Cimento supersulfatado. Ataque por sulfatos. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Portland cement (PC) is one of the most used construction materials in the world and 
draws attention due to the high amount of carbon dioxide emitted in its production. In 
this sense, supersulfated cement appears as an alternative to Portland cement, since 
it presents advantages such as the minimization of environmental impacts caused by 
the exploration of raw materials, low hydration heat and good durability in chemically 
aggressive environments, such as structures in contact with sewage and industrial 
effluents. Concrete is submitted to different forms of deterioration, both physical and 
chemical. A form of chemical and physical degradation of concrete is attack by sulfates, 
which causes expansion, cracking and reduction of strength. To minimize these 
problems, cements with additions are used, mainly with blast furnace slag, or sulfate-
resistant Portland cement. The supersulfated cement (SSC) is constituted of blast 
furnace slag (up until 90%), calcium sulfate (10-20%) and a small amount of alkaline 
activator (up until 5%), making it an excellent option to replace cement Portland, mainly 
to increase the resistance to attack by sodium sulfate. The objective of this study was 
to contribute to the assessment of resistance to attack by Na2SO4 and MgSO4 in 
supersulfated cements using the NIST Test methodology, that predicts the use of paste 
specimens to accelerate the attack by sulfates. For this, using different SSC 
compositions, with variation in the content and source of calcium sulfate, were 
performed tests of mechanical resistance, water absorption, dimensional and mass 
variation, X-ray diffractometry (XRD), thermogravimetry (TG/DTG) and scanning 
electron microscopy (SEM). The results of dimensional and mass variation, for the 
attack by Na2SO4, show better behavior of the SSC in relation to the PC; in the attack 
by MgSO4, the samples of SSC produced with 90% of slag and 10% of calcium sulfate 
suffered degradation and the samples with 80% slag and 20% calcium sulfate 
presented excessive expansion. The best results of mechanical resistance were 
presented by the PC, even in a situation of attack by sulfates. Microstructural analyzes 
(XRD, TG/DTG and SEM) presented the instability of hydrated products formed from 
supersulfated cements after 49 days of curing in Ca(OH)2 solution. With this study it 
can be concluded that all SSC compositions are resistant to attack by Na2SO4, having 
a better performance than PC. Despite this, the SSC suffered degradation when 
exposed to the attack by MgSO4, presenting a behavior inferior to the PC. Thus, 
considering the tests of dimensional variation and mechanical resistance, determinants 
for the evaluation of resistance to attack by sulfates, the SSC proved to be suitable 
only for use in situations of attack by sodium sulfate. 
 
Keywords: Blast furnace slag. Supersulfated cement. Sulfate attack. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O cimento Portland é o aglomerante mais utilizado no mundo, sendo o principal 

constituinte do concreto. O baixo custo do concreto em relação a outros sistemas 

construtivos e a disponibilidade de matérias-primas para sua produção tornam sua 

utilização mais atraente em relação a outros materiais de construção 

(MASLEHUDDIN, 2003; STARK, 2011). 

 Paralelamente à expansão da construção civil, podem-se observar problemas 

relacionados à preservação de recursos naturais e a impactos ambientais. Existem 

milhares de indústrias cimenteiras pelo mundo e o Brasil é detentor de grande parte 

dessas fábricas. O clínquer, principal constituinte do cimento, libera grande 

quantidade de dióxido de carbono (CO2) durante seu processo de obtenção, sendo as 

indústrias cimenteiras responsáveis pelo lançamento de um teor entre 5 e 8% de todo 

CO2 emitido para a atmosfera (WEI; CEN, 2019). No   Brasil, em   função de ações 

que vêm sendo implementadas há anos, esta participação é praticamente um terço 

da média mundial, ou 2,6%, segundo o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa 

(MCTI, 2016). De acordo com as Declarações Ambientais de Produtos (2016), no 

processo de avaliação do ciclo de vida (ACV) da empresa Votorantim Cimentos, 

contatou-se que 892 kg do total de 906 kg de CO2 equivalente liberados na obtenção 

do CP V-ARI devem-se ao seu processo interno de produção. 

Desta forma, pesquisas com foco no reaproveitamento de subprodutos 

industriais tornam-se cada vez mais necessárias, sobretudo aquelas que aliam a 

redução do consumo de matérias-primas e evitem a degradação de novas áreas para 

deposição de resíduos. A exemplo desses materiais tem-se o cimento supersulfatado 

(CSS) que, além de consumir menor quantidade de recursos naturais devido à 

incorporação de resíduos industriais, utiliza pequena quantidade de clínquer, 

reduzindo de maneira significativa a emissão de CO2 para a atmosfera. Os cimentos 

supersulfatados, constituídos por até 90% de escória de alto-forno, entre 10 e 20% de 

sulfato de cálcio e uma pequena quantidade de ativador alcalino, apresentam baixo 

calor de hidratação e boa durabilidade em ambientes quimicamente agressivos, 

especialmente no caso de ataque por sulfatos. 

Nos últimos anos, a durabilidade dos compósitos cimentícios vem ganhando 

importância. De acordo com Faquineli (2010) a durabilidade dos materiais cimentícios 



25 
 

está diretamente relacionada com seus materiais constituintes, ao ambiente a que as 

estruturas estão expostas e às características físico-químicas dos produtos gerados 

no processo de hidratação do cimento. 

Dentre as várias formas de deterioração das estruturas de concreto, o ataque 

por sulfatos destaca-se como uma grande ameaça às mesmas. O ataque por sulfatos 

define-se como sendo uma a ação deletéria que se manifesta por expansões, 

fissurações e gradual redução de resistência e de massa. É um ataque complexo, 

podendo ocorrer simultaneamente por processos físicos e químicos de degradação 

do concreto (MEHTA; MONTEIRO, 2014). Ademais, as consequências e as formas 

de prevenção de ataques físicos e químicos são diferentes (NEVILLE, 2004). 

Além de ocorrer de diferentes formas, vários fatores influenciam o ataque por 

sulfatos nas estruturas de concreto, tais como: tipo de cimento utilizado, concentração 

de íons sulfato, qualidade do concreto (permeabilidade, porosidade, resistência, etc.) 

e condições de exposição ambiental da estrutura (IKUMI; CAVALARO; SEGURA, 

2019). 

Os sulfatos responsáveis pelo ataque às estruturas de concreto podem ter 

origem externa ou interna. Os sulfatos de origem externa estão presentes na água de 

rios e lençóis freáticos, na água de pântanos e lagos rasos onde ocorre a 

decomposição de matéria orgânica e em ambientes poluídos com esgoto ou 

ambientes industriais. Já os sulfatos de origem interna estão presentes no concreto 

devido ao uso de agregados reativos, à contaminação ou a utilização excessiva de 

sulfatos (PADILHA JÚNIOR et al., 2015; SOUZA, 2006). 

O hidróxido de cálcio e as fases presentes do cimento Portland hidratado que 

contém alumina são mais vulneráveis ao ataque por íons sulfato, especialmente o 

Na2SO4. Os cimentos resistentes a sulfatos apresentam maior resistência em 

ambientes agressivos, possuindo maior durabilidade em comparação com os 

cimentos Portland tradicionalmente utilizados. Ao atacar o concreto, os íons sulfato 

formam produtos expansivos como a gipsita e a etringita que, devido à expansão 

interna causada, geram fissuras e facilitam o progresso do ataque (Figura 1), 

conduzindo a deterioração completa do material (MEHTA; MONTEIRO, 2014). 
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Figura 1 - Micrografia de concreto com 140 dias, mostrando poro contendo cristais 

massivos de etringita e microfissuras 
Fonte: Melo (2010). 

 

O cimento supersulfatado, devido à formação de etringita e C-S-H em seu 

processo de hidratação, surge como uma alternativa para substituir o cimento 

Portland, pois tende a apresentar elevada resistência à água do mar e a ambientes 

com altas concentrações de sulfatos (GRUSKOVNJAK et al., 2008). 

Para determinar a resistência ao ataque por sulfatos, tradicionalmente os 

corpos de prova são expostos às soluções de sulfatos e determinam-se as 

expansões/retrações resultantes. Embora essa metodologia não avalie 

profundamente o ataque por sulfatos, é um indicador das variações dimensionais, 

podendo ser utilizado (GROUNDS; NOWELL; WILBURN, 2003). 

Como o tempo de ensaio é a principal desvantagem de alguns métodos de 

avaliação do ataque por sulfatos, como o proposto pela ASTM C1012, tem surgido 

novas metodologias que aceleram o processo de decomposição dos materiais 

cimentícios em ambiente laboratorial. Um exemplo é a metodologia estabelecida pela 

NBR 13583:2014, que permite a obtenção os resultados de expansão mais 

rapidamente em função da agressividade do ataque. Apesar disso, o aumento da 

concentração de sulfatos na solução de ataque e a utilização de temperatura elevada 

aumentam a velocidade das reações expansivas, influenciando os resultados. 

Visando acelerar o ensaio de ataque por sulfatos surgiu a metodologia NIST 

Test, que reduz o tempo de ensaio em função da diminuição das dimensões dos 

corpos de prova e da utilização de pasta no lugar da argamassa (ALEKSIC, 2010). 
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Como a composição química tem grande influência nas propriedades do CSS, 

este estudo analisou o comportamento de cimentos supersulfatados com diferentes 

proporções de escória e sulfato de cálcio. Com a utilização de maior quantidade de 

sulfato na mistura, buscou-se maior formação de etringita em idades iniciais e o 

consumo dos aluminatos disponíveis no sistema, evitando a formação de produtos 

expansivos e, dessa forma, restringindo o ataque pelos sulfatos. Além disso, os 

resultados obtidos com os cimentos supersulfatados foram comparados com o CP V-

ARI RS, tradicionalmente utilizado em situações de ataque por sulfatos. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

 Avaliar o comportamento do cimento supersulfatado (CSS) em relação ao 

cimento Portland Tipo V de alta resistência inicial e resistente a sulfatos (CP V-ARI 

RS), quando expostos ao ataque de sulfatos de sódio e magnésio, utilizando a 

metodologia NIST Test. 

 

1.1.2 Objetivo secundário 

Analisar e comparar o comportamento de diferentes composições de cimento 

supersulfatado (proporções com 90% de escória e 10% de gipsita, 90% de escória e 

10% de fosfogesso e 80% de escória e 20% de gipsita) com o CP V-ARI RS, quando 

expostos ao ataque por sulfatos. 

 

1.2 HIPÓTESE DO ESTUDO 

 A hipótese deste estudo é de que o cimento supersulfatado, devido à utilização 

de maior quantidade de sulfato de cálcio em sua composição, forme etringita em 

idades iniciais, consumindo os aluminatos disponíveis no sistema e evitando a 

formação de etringita em idades tardias, o que causaria expansão. 

 Dessa forma, comparando as diferentes composições de CSS com o CP V-ARI 

RS (utilizado em situações de ataque por sulfatos), espera-se que a composição com 

maior quantidade de sulfato de cálcio seja mais resistente ao ataque por sulfatos, 

devido à maior formação de etringita em idades iniciais. Além disso, espera-se que a 
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composição com 90% de escória de alto-forno e 10% de sulfato de cálcio forme maior 

quantidade de C-S-H (silicato de cálcio hidratado) em comparação com a composição 

com 20% de sulfato de cálcio, sendo, dessa forma, mais susceptível ao ataque por 

sulfato de magnésio devido à descalcificação do C-S-H. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ATAQUE POR SULFATOS 

2.1.1 Ataque por sulfatos de origem interna 

O ataque por sulfatos de origem interna é uma reação química entre os sulfatos, 

liberados no processo de oxidação do sulfeto de ferro, e os aluminatos do cimento 

Portland hidratado, produzindo etringita secundária. A etringita, por se tratar de um 

produto expansivo, provoca variações dimensionais, aumento de tensões internas e 

fissuração do concreto, comprometendo a durabilidade das estruturas (OLIVEIRA; 

CAVALARO; AGUADO, 2013). 

Os sulfatos de origem interna estão no concreto ou na argamassa por 

contaminação ou adição excessiva de sulfatos aos seus materiais constituintes ou por 

sulfatos provenientes da clinquerização com combustíveis alternativos ricos em 

enxofre (PADILHA JÚNIOR et al., 2015).  

Outra origem do ataque por sulfatos de origem interna deve-se aos agregados 

contaminados por sulfetos minerais, como a pirita (FeS2), às adições minerais com 

íons sulfato e às soluções aquosas adsorvidas nos insumos (PEREIRA et al., 2016). 

Por exemplo, a pirita, quando em contato com a água, se oxida, gerando íons sulfatos 

que, se colocados em contato com os produtos da hidratação do cimento (Ca(OH)2) e 

os produtos do cimento anidro (C3A), formam compostos de maior volume, 

provocando danos às estruturas de concreto. De acordo com Gomides et al. (2005), 

os principais fatores que interferem e aceleram o processo de alteração dos sulfetos 

contidos nos agregados são: a concentração elevada de oxigênio, a presença de 

umidade, a superfície específica e morfologia dos sulfetos, os altos teores de ferro, a 

presença de bactérias aeróbias e o pH do sistema. 

Para propor um modelo cinético de oxidação e quantificar a expansão devido 

ao ataque por sulfatos, deve-se ter conhecimento de fatores como o coeficiente de 

difusão de oxigênio, as características da rocha, a granulometria do agregado, a 

umidade e o teor de sulfeto de ferro presentes. No caso de ataque por sulfatos de 

origem interna, inicialmente é calculado o potencial de expansão do concreto. O 

potencial de expansão é obtido pelo somatório da variação volumétrica causada por 

duas reações expansivas: a reação primária, causada pela oxidação dos sulfetos de 

ferro e uma reação secundária, caracterizada pela formação de etringita. Como parte 
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dos produtos de expansão depositam-se nos poros do concreto, não contribuindo para 

sua expansão, aplica-se um fator de amortecimento à expansão real do concreto 

(OLIVEIRA; CAVALARO; AGUADO, 2013). 

 

2.1.2 Ataque por sulfatos de origem externa 

O processo de ataque por sulfatos externos à matriz de cimento é complexo, 

pois envolve o movimento de íons sulfato pelos poros por meio de diferentes 

mecanismos de transporte e a interação da solução agressiva de sulfato com alguns 

compostos da pasta de cimento. O resultado do ataque por sulfatos é a formação de 

compostos expansivos como a etringita e a gipsita, gerando fissuração e perda de 

resistência do concreto (AL-AKHRAS, 2006; IRASSAR, 2002). 

A agressividade do ataque por sulfatos depende da taxa de íons que são 

reabastecidos, isto é, se o concreto está exposto a água corrente, sofrerá uma maior 

taxa de ataque (BHATTY; TAYLOR, 2006).  

Para que ocorra o ataque por sulfatos, três condições básicas devem ser 

atendidas: deve existir uma fonte externa com elevada concentração em íons sulfato, 

presença de água em contato com o concreto e um concreto com certa 

permeabilidade. Na ausência de um desses fatores, o ataque não ocorre 

(COLLEPARDI, 2003). 

De acordo com Souza (2006), o ingresso de fontes externas de sulfatos está 

diretamente relacionado a porosidade e permeabilidade da estrutura. Dessa forma, 

para minimizar a possibilidade de deterioração, deve-se utilizar baixa relação 

água/cimento e adensar e curar adequadamente o concreto. 

 

2.1.3 Principais tipos de sulfatos 

 Os sulfatos mais comuns são os de sódio, potássio, magnésio e cálcio, sendo 

os mais agressivos o sulfato de sódio e o de magnésio (NEVILLE; BROOKS, 2013; 

SOUZA, 2006). 

 

2.1.3.1 Sulfato de magnésio (MgSO4) 

A formação de gipsita decorrente do ataque por sulfato de magnésio necessita 

de fontes de íons cálcio, o que consome os íons solubilizados na solução aquosa dos 
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poros. O hidróxido de cálcio é o principal responsável por repor a concentração de 

íons cálcio da solução e, na sua ausência, haverá descalcificação do C-S-H para 

prover íons cálcio à solução e precipitar a gipsita decorrente do ataque por sulfatos 

(HOPPE FILHO et al., 2015). 

Inicialmente a formação de gipsita leva a uma redução do pH da matriz. Ao 

longo do tempo, transforma o concreto em uma massa pastosa não coesiva devido às 

expansões, fissurações, perda de rigidez e resistência (MEHTA; MONTEIRO, 2014; 

TIAN; CONHEN, 2000). 

O ataque pelo sulfato de magnésio é agressivo devido à capacidade de 

decomposição do silicato de cálcio hidratado e à formação de produtos expansivos 

como gipsita, etringita, brucita e M-S-H (silicato de magnésio hidratado). Segundo a 

literatura, o sulfato de magnésio pode reagir de três formas diferenciadas (DRIMALAS, 

2007; LIU et al., 2013; NEVILLE, 2004): 

 

1) Descalcificando o Ca(OH)2:  MgSO4 reage com Ca(OH)2 descalcificando-o e 

formando gipsita e brucita, conforme a Equação 1: 

 

MgSO4 + Ca(OH)2 + 2H2O → CaSO4.2H2O + Mg(OH)2                               (1) 

 

2) Descalcificando o C-S-H: MgSO4 reage com o C-S-H formando gipsita, brucita e 

sílica gel, conforme Equação 2: 

 

3MgSO4 + 3CaO.2SiO2.3H2O → 3CaSO4.2H2O + 3Mg(OH)2 + 2SiO2.H2O       (2) 

 

3) E quando MgSO4 reage com o aluminato de cálcio hidratado e CH, formando 

etringita e brucita (Equação 3): 

 

3MgSO4 + 4CaO.Al2O3.13H2O + 2Ca(OH)2 + 20H2O →  

3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O + 3Mg(OH)2                                (3)                                                                                                           

 

Quando o MgSO4 ataca o material cimentício, ocorre a formação da brucita 

(Mg(OH)2), o que consome grande quantidade de Ca(OH)2 presente na matriz 

cimentícia e reduz o pH da solução. Para manter a estabilidade do sistema, o C-S-H 

libera maior quantidade de Ca2+, aumentando a formação de gipsita e transformando 
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o C-S-H em M-S-H (trocando-se o átomo de cálcio pelo de magnésio), conforme a 

Equação 4 (MEHTA; MONTEIRO, 2014; SANTHANAM; COHEN; OLEK, 2001; SILVA, 

2015).  

 

Mg(OH)2 + SiO2.H2O → MgO.SiO2. H2O + H2O                           (4) 

 

Para definir o ataque por sulfatos de magnésio, o termo “descolamento de 

silicatos” é o mais adequado do que descalcificação, pois os íons Mg2+ provocam um 

desmembramento do C-S-H e liberam sílica (SiO2). O sulfato de magnésio pode reagir 

com os íons de sílica e formar o M-S-H, que não tem capacidade de ligação, sendo, 

portanto, nocivo às estruturas de concreto (BENSTED, 2002).  

A baixa solubilidade do hidróxido de magnésio e a sua solução saturada com 

um pH de aproximadamente 10,5, é inferior ao pH necessário para estabilizar o            

C-S-H. Por conseguinte, a estrutura de C-S-H torna-se mais “vulnerável” devido à 

liberação do cálcio para estabelecer o pH de equilíbrio da solução (Equação 5) 

(BENSTED, 2002). 

 

Ca3Si2O73H2O + xH2O → 2(SiO2. x/2H2O) + 3Ca(OH)2                               (5) 

 

 Com sulfato de magnésio efetivamente presente, o Ca(OH)2 reage para formar 

hidróxido de magnésio (brucita) e sulfato de cálcio (gipsita), conforme Equação 1. 

 

2.1.3.2 Sulfato de sódio (Na2SO4) 

 O sulfato de sódio caracteriza-se por atacar o concreto de duas formas 

distintas: reagindo com o hidróxido de cálcio para formar gipsita e hidróxido de sódio 

(Equação 6) ou com o aluminato de cálcio hidratado, formando etringita, hidróxido de 

sódio e hidróxido de alumínio, conforme Equação 7 (DRIMALAS, 2007; MEHTA; 

MONTEIRO, 2014). 

 

Na2SO4 + Ca(OH)2 + 2H2O → CaSO4.2H2O + 2Na(OH)                        (6) 

6Na2SO4+ 3(4CaO.Al2O3.13H2O) + 34H2O → 

2(3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O) + 12NaOH + 2Al(OH)3                               (7)                                                                                                
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 A resistência inicial do cimento Portland é obtida pelas reações entre a gipsita 

e os aluminatos, formando etringita (Equação 8).  A etringita formada em idades 

iniciais é gradativamente convertida em monosulfoaluminato (Equação 9), que 

representa o produto final do processo de hidratação. Porém, quando atacado por 

sulfato de sódio, o monosulfoaluminato é convertido novamente em etringita, 

causando a expansão do concreto (TAYLOR, 1997). 

 

CaSO4 + C3A → 6CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O                           (8) 
(trissulfoaluminato de cálcio – etringita) 

 

CaSO4 + C3A → 4CaO.Al2O3.CaSO4.12H2O                             (9) 
(monossulfoaluminato de cálcio) 

 

Segundo Taylor (1997) no ataque por Na2SO4 também pode haver 

descalcificação do C-S-H, porém de forma menos agressiva que no caso do ataque 

por MgSO4.  

De acordo com Irassar, Bonavetti e González (2003) a etringita é o primeiro 

produto de ataque que pode ser detectado na superfície do concreto nas primeiras 

idades, representando a vanguarda da frente de ataque. 

Segundo Santhanan, Cohen e Olek (2003), quando a solução de sulfato de 

sódio entra em contato com os corpos de prova, há um período inicial de baixa 

expansão. Após esse período, ocorre a formação de etringita e gipsita próximas à 

superfície da amostra, causando expansão. As diferenças de tensão entre a região 

superficial e interior da amostra causa fissuração interna. Quando a solução agressiva 

atinge a camada interna fissurada, reage com os compostos hidratados, causando 

expansão e, consequentemente, formando uma nova região de fissuras; esse 

processo ocorre progressivamente, até a completa desintegração da amostra. 

 

2.1.4 Ensaios para avaliação do ataque por sulfatos 

2.1.4.1 ASTM C452 

 A norma ASTM C452 foi responsável por padronizar o primeiro teste de ataque 

por sulfatos. Os procedimentos dessa norma consistiam na preparação de barras de 

Quando existe muito 

sulfato disponível 

Quando o sulfato fica 

escasso 
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argamassa com adição de gipsita até se obter o teor de 7% de SO3 na mistura. A 

variação de comprimento das barras era registrada durante 14 dias, com as barras de 

argamassa imersas em água com cal, a 23°C (Figura 2). 

De acordo com Hooton e Brown (2009), esse ensaio é indicado somente para 

cimento Portland puro, pois não permite que as adições minerais reajam antes da 

exposição ao ataque por sulfatos. 

  

 
Figura 2 - Ilustração de barra de argamassa imersa em água com cal para monitoramento 

da variação dimensional de acordo com a ASTM C453 
Fonte: Hodhod e Salama (2013). 

 

2.1.4.2 ASTM C1012 

O teste proposto pela ASTM C1012 é o mais utilizado na avaliação de 

comportamento de cimentos quando submetidos ao ataque por sulfatos. Ele prevê 

que sejam feitas as medições de expansão de barras de argamassa de          

25x25x285 mm imersas em solução de sulfato de sódio com concentração de 5%. 

Para a exposição ao ataque por sulfatos, as barras devem atingir 20 MPa de 

resistência à compressão, sendo esse teste adequado para analisar cimentos com 

adições minerais. No entanto, dependendo do nível de substituição, a maioria das 

misturas pode chegar a 20 MPa em questão de poucos dias, o que pode não ser 

tempo suficiente para que as adições minerais hidratem. Como os sulfatos precisam 

se difundir para o interior da argamassa antes de reagir com pasta de cimento 

endurecida, o processo de deterioração e expansão normalmente leva muito tempo. 

O tempo de duração do teste é uma das principais desvantagens do método, sendo a 

mudança de comprimento verificada de 6 a 18 meses, o que dificulta o 

desenvolvimento e produção de novos materiais cimentícios (ALEKSIC, 2010).   

De acordo com o procedimento da ASTM C1012, devem ser utilizadas barras 

de argamassa de 25x25x285 mm com pinos de aço inoxidável embutidos nas 

extremidades das mesmas para medições de comprimento (Figura 3). O traço em 

massa a ser utilizado nas misturas de cimento Portland deve ser 1:2,75:0,485 
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(cimento:areia:água); nas misturas com adições minerais, pode ser adicionada água 

para se obter o mesmo espalhamento da mistura de controle de cimento Portland. 

Além das barras de argamassa, nove cubos de argamassa de 50x50 mm da mesma 

mistura devem ser moldados para medições de resistência. Depois de moldados, as 

barras e cubos devem ser selados com plástico e colocados em tanque de cura com 

água a 35±3°C durante 23±0,5 horas. Uma vez desmoldados, todos os corpos de 

prova devem ser armazenados em água saturada com cal a 23°C, exceto os dois 

cubos testados quanto à resistência de acordo com ASTM C109 / C109M.  

 Quando a resistência dos cubos atinge 20 MPa, as barras devem ser colocadas 

em solução de sulfato de sódio; caso contrário, os corpos de prova devem ser 

armazenados a 23°C até que atinjam resistência suficiente. Antes da imersão na 

solução de sulfato, deve ser determinado o comprimento inicial. Na sequência, são 

verificadas as expansões nas semanas 1, 2, 3, 4, 8, 13, 15 e nos 4, 6, 9, 12, 18 meses 

(ALEKSIC, 2010). 

 

 
Figura 3 - Etapas do ensaio de acordo com ASTM C1012: a) ensaio de consistência da 
argamassa; b) moldagem das barras e cubos de argamassa; c) ensaio de resistência à 

compressão dos cubos; d) barras imersas em solução de sulfato de sódio; e) medição de 
barra de argamassa no aparelho comparador de comprimento; f) caixa de armazenamento 

das barras imersas em solução de sulfato de sódio 
Fonte: Veiga (2011). 
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2.1.4.3 NBR 13583:2014 

 A NBR 13583:2014 estabelece o método para determinação da variação 

dimensional de barras de argamassa de cimento Portland expostas à solução de 

sulfato de sódio.  

 Segundo a referida norma, a solução deve ser preparada na concentração de 

100g de Na2SO4 por litro e o pH, no dia anterior ao uso da solução, deve ficar entre 6 

e 8. Para o traço das argamassas, para materiais secos, deve-se adotar uma parte de 

cimento para 3,2 partes de areia normatizada (composta das 4 frações); a relação 

água/cimento deve ser 0,6. 

 Os moldes de argamassa devem ter comprimento efetivo de 250 mm e altura e 

distância entre as faces de 25 mm, sendo que as chapas das extremidades dos 

moldes devem permitir a fixação adequada dos pinos de medida durante a pega. 

 O processo de cura constitui-se inicialmente de cura em câmara úmida por 48h. 

Após isso, os corpos de prova são desmoldados e permanecem mais 12 dias em cura 

de água saturada com cal e, ao final desse período, são registrados os comprimentos 

iniciais. A exposição final consiste na colocação dos corpos de prova submersos em 

água com cal e na solução de sulfatos e mantê-los em estufa com temperatura de 

(40±2)°C por 42 dias com medições dos comprimentos dos mesmos aos 14, 28 e 42 

dias (Figura 4). 

 

 
Figura 4 - Amostras de argamassa em estufa a 40ºC para realização do ensaio de ataque 

por sulfato de sódio de acordo com a NBR 13583:2014 
Fonte: Varela (2016). 
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2.1.4.4 NIST Test 

 Com o objetivo de acelerar o processo de decomposição do concreto em um 

ambiente de laboratório, vários testes rápidos de resistência a sulfatos estão sendo 

desenvolvidos. Um desses testes é o procedimento NIST Test (National Institute of 

Standards and Technology) que, desenvolvido nos moldes da ASTM C1012, propõem 

a redução dos corpos de prova para as dimensões de 10x10x40 mm e a utilização de 

pastas de cimento para que as reações de expansão possam ser aceleradas 

(ALEKSIC, 2010). 

 De acordo com uma pesquisa realizada na Universidade de Toronto, o NIST 

Test fornece resultados comparáveis à ASTM C1012 em um período de tempo muito 

menor. Como pode ser observado na Figura 5, enquanto a expansão de 0,10% foi 

atingida em 260 dias utilizando a norma ASTM, pelo NIST Test foram necessários 

apenas 56 dias para verificação dessa expansão (ALEKSIC, 2010). 

 

 
Figura 5 - Testes preliminares utilizando o NIST Test na Universidade de Toronto 

Fonte: Adaptado de Aleksic (2010). 

 

Ferraris et al. (2005) verificaram deslocamentos nos pinos de medição 

embutidos diretamente nas argamassas feitas de acordo com a ASTM C1012. 

Presumiu-se que os sulfatos da solução penetraram nas extremidades das barras de 

vários lados, afetando mais a área do pino e levando a maior expansão nas 

extremidades das barras do que no centro delas. Dessa forma, no procedimento do 
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NIST Test, as amostras são revestidas com epóxi nas extremidades das barras e se 

estendem aproximadamente 5mm nos lados, como pode ser visto na Figura 6. 

De acordo com Aleksic (2010), em estudo realizado na Universidade de 

Toronto, os pinos de medição embutidos diretamente na pasta apresentaram menor 

deslocamento do pino em comparação com a ASTM C1012. Assim, seguindo o 

método NIST, tem-se uma camada mais espessa de pasta em torno do pino e maior 

tempo é necessário para que as extremidades se deteriorem, expandam e causem 

deslocamento do pino. Além disso, o revestimento de epóxi nas extremidades da 

amostra tem função de proteção, de modo que a entrada e a expansão do sulfato 

estejam ocorrendo somente no meio da barra (Figura 6). 

 

 
Figura 6 - Aplicação de resina epóxi nas barras de pasta 

Fonte: Aleksic (2010). 

  

 A Tabela 1 a seguir apresenta os limites de expansão máxima definidos pelo 

método NIST Test para pastas de cimentos de moderada resistência aos sulfatos - 

MS (limite do teor de C3A de 8%) e para os cimentos de alta resistência aos sulfatos - 

HS (limite do teor de C3A de 5%) (ALEKSIC, 2010). 

 

Tabela 1 - Expansões máximas de acordo com o método NIST Test 

Equivalência de desempenho 
Expansões máximas de acordo com o NIST Test 

até 28 dias até 56 dias até 91 dias 

Tipo II/MS equivalente 0,10% 0,15% - 

Tipo V/HS equivalente 0,05% 0,10% - 

Tipo V/HS equivalente (exposição 

muito severa) 
- - 0,15% 

Fonte: Adaptado (Aleksic, 2010). 
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De acordo com Aleksic (2010) a expansão apresentada pelas pastas de 

cimento Tipo II/MS aos 56 dias (0,15%) é equivalente a expansão de 0,10% 

apresentada em 6 meses quando seguida a ASTM C1012. Para o cimento Tipo V/HS 

(alta resistência aos sulfatos), o método NIST obteve uma expansão 0,10% aos 56 

dias enquanto que, pela metodologia da ASTM C1012, essa expansão só foi 

observada após 12 meses de ataque por sulfatos. Para o tempo de 91 dias, o método 

NIST Test prevê uma expansão máxima de 0,15% para o cimento Tipo V/HS, o que 

corresponde a expansão atingida em 18 meses pela ASTM C1012. 

Beltrame et al. (2019) que compararam a metodologia NIST Test com a NBR 

13583:2014 na avaliação do ataque por Na2SO4 em cimentos Portland e álcali-ativado, 

verificaram que a metodologia NIST Test permite a obtenção das expansões máximas 

em menor período de tempo, acelerando a obtenção dos resultados comportamentais 

dos materiais em ambientes laboratoriais. 

 

2.1.4.5 Resumo dos principais testes 

 A Tabela 2 apresenta um resumo a respeito dos principais testes utilizados na 

avaliação do ataque por sulfatos de origem externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Tabela 2 - Resumos das principais metodologias de avaliação da expansão devido ao 
ataque por sulfatos 

Descrição NBR 13583:2014 ASTM C1012 NIST Test 

Corpo de prova argamassa argamassa pasta 

Dimensões do corpo 

de prova 
25x25x285 mm 25x25x285 mm 10x10x40 mm 

Proporção de 

mistura 
1:3,2:0,6 1:2,75:0,485 1:0,45 

Quantidade de 

corpos de prova 

4 corpos de prova 

para cada solução 

(sulfato e água 

saturada com cal) 

mínimo de 3 corpos de 

prova  

mínimo de 6 corpos de 

prova 

Cura inicial 

14 dias (48 h em 

câmara úmida e 12 

dias imersos 

em água com cal) 

24 h imersa em água 

ou até atingir a 

resistência mínima de 

20 MPa 

2 dias em câmara 

úmida e permanecem 

em cura de água com 

cal até completarem 7 

dias 

Exposição aos 

sulfatos 

42 dias em estufa a 

temperatura de 

(40±2)°C 

até 18 meses em 

câmara úmida a 

temperatura de 

(23±2°C) 

até 91 dias em câmara 

úmida a temperatura 

de (23±2°C) 

Solução agressiva sulfato de sódio sulfato de sódio sulfato de sódio 

Dosagem da solução 100 g/litro 50 g/litro 50 g/litro 

Solução de sulfato 
somente reposição da 

solução 
troca da solução troca da solução 

Ensaio variação dimensional variação dimensional variação dimensional 

Limite de expansão 

aceitável 
não há indicação não há indicação 

0,10% até 28 dias e 

0,15% até 56 dias 

para cimentos tipo 

II/MS equivalente; 

0,05% até 28 dias e 

0,10% até 56 dias 

para cimentos tipo 

V/HS equivalente 

Fonte: Autor. 

 

 Analisando a Tabela 2, pode-se perceber que, com a metodologia proposta 

pela NBR 13583:2014, obtém-se os resultados de expansão mais rapidamente em 

função da agressividade do ataque; o aumento da concentração de sulfatos na 

solução de ataque e a utilização de temperatura elevada aumentam a velocidade das 

reações expansivas. 

 Na ASTM C1012, método tradicional de avaliação do ataque por sulfatos, o 

tempo para avaliação das expansões é maior, em torno de 18 meses, em função dos 

tamanhos dos corpos de prova e da concentração de sulfatos na solução de ataque, 

inferior à proposta pela NBR 13583:2014. 
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 A metodologia NIST Test surge como uma alternativa para acelerar o processo 

de ataque por sulfatos proposto pela ASTM C1012 em função da diminuição do 

tamanho dos corpos de prova e da utilização de pasta em substituição à argamassa, 

obtendo-se resultados de expansão em até 91 dias de cura. 

 

2.2 CIMENTO PORTLAND RESISTENTE A SULFATOS 

2.2.1 Conceito 

 O cimento Portland é um cimento hidráulico produzido pela pulverização de 

clínqueres (misturas de calcário e argila) constituídos basicamente por silicatos de 

cálcio hidráulicos cristalinos e uma pequena quantidade de sulfato de cálcio e até 5% 

de calcário como adição de moagem (METHA; MONTEIRO, 2014). 

Os cimentos resistentes a sulfatos têm por característica apresentar maior 

resistência em ambientes agressivos, como água do mar e esgotos. Dessa forma, 

tendem a apresentar maior durabilidade, quando comparados aos cimentos Portland 

tradicionalmente utilizados. 

 Segundo a NBR 16697:2018, os cimentos Portland podem ser considerados 

resistentes aos sulfatos, desde que atendam a pelo menos um dos seguintes critérios: 

- Teor de aluminato tricálcico (C3A) do clínquer e teor de adições carbonáticas de, no 

máximo, 8% e 5% em massa, respectivamente; 

- Cimentos do tipo alto-forno que contiverem entre 60% e 75% de escória granulada 

de alto-forno, em massa; 

- Cimentos do tipo pozolânico que contiverem entre 25% e 40% de material 

pozolânico, em massa; 

- Cimentos que tiverem antecedentes de resultados de ensaios de longa duração ou 

de obras que comprovem resistência aos sulfatos. 

 De acordo com a norma BS 4027:1996, para que seja alcançada a resistência 

a sulfatos, o teor de C3A dos cimentos é limitado a 3,5%, e o teor de SO3 a 2,5%. Nos 

Estados Unidos, quando o limite de expansão por sulfatos não for especificado, o teor 

de C3A é limitado a 5% (ASTM C150 / C150M) e o teor total de C4AF somado ao dobro 

do teor de C3A é limitado a 25%. O teor de sulfato de cálcio também é limitado a 2,3% 

quando o teor de C3A for 8% ou menor (NEVILLE; BROOKS, 2013). 

 De acordo com Marciano (1993) o cimento Portland resistente a sulfatos deve 

atender aos requisitos químicos, físicos e mecânicos estabelecidos conforme seu tipo 
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e classe e apresentar expansão igual ou inferior a 0,03% aos 56 dias, quando 

ensaiado conforme a NBR 13583:2014. No caso do CP V-ARI, para que o mesmo seja 

resistente a sulfatos, podem ser adicionados escória granulada de alto-forno ou 

materiais pozolânicos (NBR 16697:2018). 

 De acordo com a literatura, o calor de hidratação dos cimentos resistentes a 

sulfatos é próximo do cimento com baixo calor de hidratação. Apesar disso, devido à 

composição especial de matérias-primas, o cimento resistente a sulfatos tem maior 

custo, devendo ser utilizado somente em casos de real necessidade (NEVILLE; 

BROOKS, 2013). 

 

2.2.2 Estudos sobre cimentos Portland submetidos ao ataque por sulfatos 

 Feng et al. (2018) desenvolveram um modelo de elementos finitos para simular 

o ataque de sulfatos externos à microestrutura da pasta de cimento após 100 dias de 

hidratação, com relação a/c 0,45. As amostras utilizadas foram cubos de 5x5x5 mm e 

o ataque por sulfato de sódio foi simulado após 100 dias de hidratação das pastas. Os 

autores verificaram que a utilização de sulfato de sódio diminui o pH do sistema. Com 

a redução do pH da solução, ocorre a entrada dos sulfatos, que desestabilizam a 

estrutura do monosulfoaluminato de cálcio e aceleram a formação de etringita. Como 

pode ser observado na Figura 7, existe uma estreita faixa de pH na qual o 

monossulfato e o monocarbonato se transformam espontaneamente em etringita e em 

hemicarbonato. Esse comportamento também é observado na região próxima da 

superfície dos corpos de prova imediatamente após a exposição aos sulfatos em 

soluções de baixo pH e à medida que a solução de sulfatos de baixo pH penetra no 

interior das amostras. 
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Figura 7 - Mudanças de massa de fases de aluminato quando o pH da solução de poros é 

reduzido sem adição de qualquer outro sulfato 
Fonte: Adaptado de Feng et al. (2018). 

 

 Os autores verificaram que, com um pH baixo, ocorreu a dissolução do 

monossulfato e rápida formação de etrigita; já com o pH elevado, essa rápida 

transformação não acontece. Isso pode ser explicado pela presença de hidrotalcita 

que, em pH mais baixo, não é estável, fornecendo aluminatos para a formação de 

etringita. Da mesma forma, um pH mais baixo favorece a lixiviação do hidróxido de 

cálcio, fazendo com que o cálcio dissolvido reaja com os sulfatos presentes e forme 

gipsita e uma pequena quantidade de calcita. Após a completa dissolução do hidróxido 

de cálcio inicia-se a descalcificação do C-S-H, brucita e etringita, em alguns casos. 

Além disso, os autores também verificaram a influência da concentração de sulfatos 

na formação de etringita; quanto maior a concentração, maior a velocidade de 

precipitação da etringita e maior a expansão observada (FENG et al., 2018). 

 Ding et al. (2018) investigaram o comportamento de pastas de cimento Portland 

e de cimento Portland com 30% de escória de alto-forno em solução de sulfato de 

sódio por 365 dias por meio de simulação computacional. Como pode ser visto na 

Figura 8, nas pastas com cimento Portland foi verificada a descalcificação dos íons de 

cálcio do gel C-A-S-H (aluminossilicato de cálcio hidratado) aliada à formação de 

grande quantidade de etringita. Quando da substituição de 30% de cimento Portland 

por escória evitou-se a formação de etringita secundária e a estabilidade silicato-

aluminato do gel do C-A-S-H aumentou. 
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Figura 8 - Proporção de aluminato nas pastas de cimento Portland e de cimento Portland 

com escória de alto-forno em função da idade de hidratação: a) pasta de cimento 
Portland; b) pasta de cimento Portland com 30% de escória de alto-forno 

Fonte: Adaptado de Ding et al. (2018). 

 

Na Figura 8 pode ser observado que as quantidades de aluminato são 

relativamente estáveis para a pasta de cimento Portland quando exposta à água, mas 

ocorre uma transição de aluminato para monossulfato na faixa de hidratação de 3 a 

28 dias. Quando a amostra é exposta a solução de Na2SO4, a quantidade de etringita 

aumenta continuamente na pasta, com a diminuição da quantidade de aluminatos, 

indicando a formação de etringita secundária devido ao ataque por sulfatos. A 

substituição de cimento Portland por escória de alto-forno leva a uma menor formação 

de etringita e maior formação de monossulfato. Isso se deve à grande quantidade de 

Al2O3 reativo na escória que pode reagir com a etringita para formar monossulfato. 

Além disso, observa-se pouca variação na quantidade de etringita, o que indica que a 

utilização da escória inibe a formação de etringita secundária (DING et al., 2018). 

 Al-Akhras (2006) analisou o efeito de três diferentes proporções de metacaulim 

(5, 10 e 15%) em substituição ao cimento Portland na durabilidade de concretos 

expostos ao ataque por sulfatos. Após os períodos iniciais de cura de 3, 7 e 28 dias, 

os concretos foram imersos em solução de 5% de sulfato de sódio pelo período de 18 

meses, sendo analisada a variação dimensional dos prismas de concreto, resistência 

mecânica de cubos de concreto e aspecto visual desses corpos de prova. Ao final do 

trabalho o autor verificou que o aumento do teor de metacaulim melhora a resistência 

do concreto ao ataque por sulfatos. 

 Analisando os trabalhos de ataque por sulfatos em cimento Portland, pode-se 

perceber que o mesmo apresenta problemas de durabilidade em situações de ataque 
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por sulfatos. A utilização de outros materiais em substituição ao cimento Portland traz 

melhora à durabilidade desses cimentos, incrementando sua resistência ao ataque 

por sulfatos. 

 

2.3 CIMENTO SUPERSULFATADO (CSS) 

 De acordo com a norma europeia EN 15743:2010, o cimento supersulfatado é 

definido como um aglomerante hidráulico constituído de escória de alto-forno e sulfato 

de cálcio. Segundo essa norma, o CSS deve ter teor de escória granulada de alto-

forno superior a 75%, sulfato de cálcio entre 5 e 20%, cimento Portland de 0 a 5% e 

entre 0 e 5% de outros materiais. 

 O cimento supersulfatado é um aglomerante constituído por menor quantidade 

de clínquer ou mesmo sem o mesmo. É composto por até 90% de escória granulada 

de alto forno, até 20% de sulfato de cálcio e uma pequena quantidade de um ativador 

alcalino (até 5%) (JUENGER et al., 2011). 

 A criação do CSS representou um marco na história dos aglomerantes, pois, 

além do baixo consumo de recursos naturais, proporcionou significativa redução na 

quantidade de energia necessária para seu preparo. Em comparação com os diversos 

tipos de cimentos Portland, o CSS libera até 90% menos CO2 no seu processo 

produtivo, caracterizando o benefício sustentável desse produto, que contribui 

significativamente para a proteção da camada de ozônio (GRUSKOVNJAK et al., 

2008; WOLTRON, 2009). 

 O uso do cimento supersulfatado aumentou após a Segunda Guerra Mundial 

devido à escassez de clínquer, principal componente do cimento Portland. Em 

decorrência desse fato, ocorreu a padronização do CSS em vários países, como 

Alemanha e o Reino Unido, pela norma DIN 4210 (NOVAK; SCHNEIDER; LANG, 

2005). Na Alemanha, alguns anos depois, após algumas mudanças no processo de 

fabricação do ferro-gusa, o uso do CSS entrou em declínio, pois as escórias não 

continham mais o conteúdo mínimo de 13% de Al2O3 que era exigido pela norma 

anteriormente citada. 

 Atualmente, a norma que regulamenta a produção do CSS é a EN 15743:2010, 

norma europeia que não especifica a quantidade mínima Al2O3 na escória para 

produção do CSS, mas exige duas condições:  
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a) CaO+MgO+SiO2 ≥ 66,7 e b) CaO+MgO/SiO2 > 1 

 

 A alta resistência ao ataque por sulfato de sódio tem sido um dos atrativos na 

utilização do cimento supersulfatado. Além disso, o interesse nesse material foi 

restaurado após a criação da norma europeia para cimentos supersulfatados 

(WOLTRON, 2009). 

 Segundo Woltron (2009), o cimento supersulfatado pertence à classe de 

cimentos de alta qualidade, tendo preço superior ao cimento Portland tradicionalmente 

utilizado. Isso se deve à excelente resistência ao ataque por sulfato de sódio, 

resistência ao ataque de ácidos, redução da permeabilidade, menor penetração de 

íons cloreto, menor calor de hidratação e maior estabilidade sob carga; apesar disso, 

o CSS não apresenta boa resistência à carbonatação. É indicado para utilização em 

obras como estações de tratamento de esgoto, instalações agrícolas, obras em zonas 

costeiras, lajes de fundação massivas, estacas de concreto, cortinas subterrâneas, 

sistemas subterrâneos especiais de drenagem, engenharia de túneis e obras de 

engenharia onde se deseja prevenir a reação álcali-agregado e o ataque por sulfatos.  

  

2.3.1 Matérias-primas e processo de hidratação 

Na produção de ferro gusa, o alto-forno é carregado com minério de ferro, que 

é uma mistura de óxido de ferro, sílica e alumina. Normalmente, um material fundente, 

como o calcário (CaCO3), é adicionado para remover as impurezas do minério de ferro 

(WANG, 2016). A principal impureza gerada nesse processo é o dióxido de silício 

(SiO2) que, ao reagir com o óxido de cálcio (CaO), com o óxido de magnésio (MgO) e 

com a alumina (Al2O3), forma a escória (MASOUDI, 2018). 

De acordo com Gruskovnjak et al. (2008) mesmo que se tenha uma escória 

totalmente amorfa, sua composição química também deve ser adequada para que se 

tenham bons resultados na produção de CSS.  

Um fator importante que determina as propriedades mecânicas do cimento 

supersulfatado é a quantidade de CaO e Al2O3 da escória de alto-forno utilizada; o 

aumento da quantidade desses óxidos aumenta a velocidade reação da escória e 

proporciona maiores resistências à compressão. A quantidade de Al2O3 presente na 

escória, por exemplo, deve ficar entre 13 e 15% para que as reações de hidratação 
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se desenvolvam no tempo adequado (GRUSKOVNJAK et al., 2008; LIU et al., 2015; 

MATSCHEI; BELLMANN; STARK, 2005). 

 Além disso, segundo Hooton (2000), quanto mais fina for a escória, maior área 

superficial estará disponível para reagir. Dessa forma, com um aumento da finura da 

escória, observa-se melhora na resistência à compressão, especialmente ao longo do 

tempo. A reatividade da escória é proporcional à sua superfície, mas esse critério é 

limitado por parâmetros econômicos e de economia de energia (MASOUDI, 2018). 

 Gruskovnjak et al. (2008) verificaram que o desenvolvimento de resistência 

mecânica inicial é mais rápido quando da utilização de escórias de alta reatividade. 

Apesar disso, as escórias de baixa reatividade com adição de sulfato de alumínio e 

hidróxido de cálcio apresentam considerável aumento de resistência mecânica entre 

7 e 28 dias, atingido valor superior ao obtido com a escória de alta reatividade.   

 Pelas análises de MEV, como pode ser observado na Figura 9, verificou-se que, 

na pasta onde foi utilizada escória de alta reatividade, o desenvolvimento da 

resistência nos primeiros 7 dias e o preenchimento da porosidade da matriz ocorre 

devido a formação das agulhas de etringita. No caso das escórias de baixa 

reatividade, ao final do período de 7 dias os compostos ainda não estavam totalmente 

hidratados; cerca de seis vezes menos etringita foi formada na pasta com escória de 

baixa reatividade. Dessa forma, os autores verificaram a maior dissolução da escória 

de alta reatividade que, devido a menor quantidade de óxido de magnésio e maior 

quantidade de óxido de alumínio, formam maior quantidade de etringita 

(GRUSKOVNJAK et al., 2008). 
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Figura 9 - Esquema de hidratação do cimento supersulfatado, sendo A e B escórias de 

alta reatividade e C e D escórias de baixa reatividade 
Fonte: Adaptado de Gruskovnjak et al. (2008). 

 

 Angulski da Luz e Hooton (2015) analisaram o comportamento de escórias de 

diferentes composições químicas e a influência da temperatura de cura em cimentos 

supersulfatados. Em idades iniciais, os autores verificaram o melhor desempenho do 

CSS produzido com escória com alto teor de alumina em todas as temperaturas de 

cura. O CSS produzido com baixo teor de alumina apresentou maior grau de 

hidratação, menor porosidade e maior resistência à compressão em altas 

temperaturas de cura, porém, não foi verificada a formação de etringita. Já o CSS com 

alto teor de alumina demonstrou um processo de hidratação mais complexo, 

apresentando maior resistência à compressão em comparação com a escória com 

baixo teor de alumina devido à formação de etringita. 

Além das adições minerais, a finura das matérias-primas utilizadas na 

composição do cimento também pode afetar o grau de hidratação, a taxa de evolução 

e o calor total de hidratação do mesmo. O aumento da superfície específica do cimento 

acelera o processo de hidratação e aumenta a quantidade de calor liberada. Mesmo 

assim, o calor liberado pelo cimento supersulfatado é bem inferior ao cimento 

Portland, sendo a maior emissão de calor total obtida de apenas 108,70 J/g (LIU et 

al., 2015), enquanto tem-se um calor de hidratação de cerca de 300 J/g aos 7 dias de 
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hidratação para o cimento Portland resistente a sulfatos Tipo V (NEVILLE; BROOKS, 

2013). 

De acordo com Juenger et al. (2011), o calor de hidratação do CSS é ainda 

menor; cerca de 90 J/g de calor são liberados nos primeiros 7 dias de hidratação. A 

cinética do processo é caracterizada por um pico inicial relativo à liberação de calor, 

um período de várias horas de “dormência” e um pico de hidratação principal. Após 2 

dias de hidratação, cerca de 50% de calor de hidratação do CSS já foi liberado, como 

pode ser observado na Figura 10 (GRUSKOVNJAK et al., 2008; MATSCHEI; 

BELLMAN; STARK, 2005). 

 

 
Figura 10 - Liberação de calor acumulado durante o processo de hidratação do CSS 

Fonte: Adaptado de Matschei, Bellmann e Stark (2005). 

 

Quanto à reação de hidratação (Reação 10), verifica-se que a partir da 

gehlenita (C5S3A), principal componente da escória, juntamente com o hidróxido de 

cálcio (CH), o sulfato de cálcio (CS̅) e a água (H), formam-se os principais produtos 

de hidratação: a etringita (C6AS̅3H32), que é responsável pelo desenvolvimento da 

resistência inicial (primeiros 7 dias) e o silicato de cálcio hidratado (C-S-H), 

responsável pelo aumento de resistência à compressão em idades tardias (MASOUDI; 

HOOTON, 2019). Além dessas descritas podem ocorrer a formação de fases menores 

como a AFm (monossulfato) e hidrotalcita (GRUSKOVNJAK et al., 2008).  

  

C5S3A + CH + 3CS̅ + 34H → C6AS̅3H32 + 3CSH                          (10) 

  

Para que ocorra o processo de hidratação do CSS é necessário que o meio 

reacional esteja em pH alcalino para promover a dissolução da escória, sendo esse 
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processo de responsabilidade do cimento Portland, devido a produção do hidróxido 

de cálcio (MASOUDI, 2018).  

Pelas análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difratometria de 

raios X (DRX), Matschei, Bellmann e Stark (2005) verificaram que os principais 

produtos formados na hidratação do cimento supersulfato são a etringita e o silicato 

de cálcio hidratado (C-S-H). De acordo com Stark (1995), como grande quantidade de 

água da mistura fica ligada quimicamente à etringita, tem-se maior quantidade de 

água na pasta de CSS, o que auxilia no desenvolvimento da resistência nas primeiras 

idades. 

 Na Figura 11 tem-se uma demonstração esquemática da hidratação da pasta 

de CSS. 

 

  
Figura 11 - Processo de hidratação do cimento supersulfatado 

Fonte: Adaptado de Matschei, Bellmann e Stark (2005). 

 

 Como pode ser observado na Figura 11, imediatamente após a mistura da água 

com o CSS (escória de alto-forno, sulfato de cálcio e ativador alcalino), observa-se em 

solução a presença de vários íons (Ca2+, Al3+, Si4+, Mg2+, SO4
2-, OH-) depois de 10 

minutos. Concomitantemente ao aumento de íons de cálcio na solução, o pH do 

sistema foi elevado para 12,3, após 2 horas de hidratação. Após 4 horas de hidratação 

do CSS, foi possível identificar agulhas de etringita distribuídas pela estrutura do 

mesmo e o início da formação de C-S-H na superfície dos grãos de escória. Até 12 

horas depois do início da hidratação, houve uma diminuição da concentração de íons 

Ca2+, Al3+, Si4+ e OH-, sendo que a remoção de íons de hidróxido causa um aumento 

da concentração de íons sulfato em solução localizado dentro dos poros para 
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equilibrar as cargas dos íons alcalinos. Dessa forma, as reações de hidratação 

aceleraram a dissolução da escória para alcançar um equilíbrio químico entre as fases 

sólido e líquido. O aumento da alcalinidade e da concentração de sulfatos indica uma 

hidratação contínua da pasta de CSS. Outro ponto a ser considerado sobre o CSS é 

a quantidade de ativador alcalino utilizado no mesmo. No CSS com baixo teor alcalino, 

a etringita é precipitada em poros maiores, enquanto em CSS de alto teor alcalino 

(Figura 12) e com elevada concentração de sulfatos, os cristais de etringita precipitam-

se na superfície dos grãos hidratados de escória, impedindo a migração de íons 

alumínio para a solução de poros. Dessa forma, a perda de resistência está 

diretamente relacionada ao pH do meio reacional, que define a localização da 

precipitação de etringita. Com o isolamento dos grãos de escória forma-se maior 

quantidade de poros capilares que, não sendo preenchidos por C-S-H, impedem o 

desenvolvimento da resistência mecânica (MATSCHEI; BELLMANN; STARK, 2005). 

 

 
Figura 12 - MEV mostrando a distribuição da etringita na matriz de CSS após 2 dias de 

hidratação 
Fonte: Matschei, Bellmann e Stark (2005). 

  

De acordo com a literatura, em cimentos supersulfatados, nas primeiras idades, 

a microestrutura caracteriza-se pela presença de grandes cristais de etringita. Entre 

esses cristais de etringita, na superfície dos grãos de escória, forma-se o C-S-H, 

conforme Figura 13. Como o ganho de resistência dos CSS é mais lento, é importante 

a aplicação de cura úmida prolongada (GRUSKOVNJAK et al., 2008; JUENGER et 

al., 2011; MATSCHEI; BELLMAN; STARK, 2005). 
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Figura 13 - MEV da pasta de CSS hidratada: (a) após 4 horas de hidratação (formação de 

etringita); (b) após 12 horas de hidratação (formação de C-S-H) 
Fonte: Matschei, Bellmann e Stark (2005). 

 

 Na Figura 14 pode ser observada a composição do CSS hidratado em função 

do grau de hidratação da escória, calculada por meio de modelagem termodinâmica. 

Como pode ser visto, a escória anidra e a gipsita são consumidas, formando C-S-H, 

etringita e hidrotalcita. Além disso, pode ser observado que a escória com alta 

reatividade forma maior quantidade de etringita e menor quantidade de C-S-H, em 

comparação com uma escória de baixa reatividade (GRUSKOVNJAK et al., 2008). 

        

 
Figura 14 - Esquema de hidratação do cimento supersulfatado, sendo A: escória de alta 

reatividade e B: escória de baixa reatividade 
Fonte: Adaptado de Gruskovnjak et al. (2008). 
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2.3.1.1 Influência do teor de sulfato de cálcio   

 Segundo a literatura, de forma geral, escórias com maior teor de alumina são 

mais adequadas para utilização em CSS, mas requerem maior quantidade de sulfato 

de cálcio para reagirem (GRUSKOVNJAK et al., 2008). Juenger et al. (2011), em 

concordância com o autor anteriormente mencionado, cita ainda que o sulfato de 

cálcio pode ser utilizado na forma anidra, hemi-hidratado ou di-hidratado.  

 Outra vantagem advinda da utilização do CSS é o fato do mesmo utilizar maior 

quantidade de sulfato de cálcio em sua composição (entre 10 e 20%), valorizando 

fontes alternativas de materiais, como o fosfogesso (GRACIOLI et al., 2017). 

 Em estudo realizado por Gracioli et al. (2017), que analisou composições de 

CSS com 10 e 20% de fosfogesso como fonte de sulfato de cálcio, verificou-se que a 

composição com 90% de escória granulada de alto-forno e 10% de fosfogesso 

apresentou melhores resultados para a resistência mecânica. Nas imagens de MEV 

da composição com 10% de fosfogesso (Figura 15) verificou-se a formação de 

monossulfato, devido a reação da etringita com íons remanescentes de cálcio e 

alumínio, o que é característico de composições com baixos teores de sulfato de cálcio 

(MUN et al., 2007). 

 

 
Figura 15 - Microscopia eletrônica de varredura da pasta 90_10 com 0,8% de ativador 

(KOH), aos 28 dias 
Fonte: Gracioli et al. (2017). 

 

 Mun et al. (2007) desenvolveram um estudo sobre a influência do teor de 

sulfatos e da quantidade de ativador alcalino utilizados em CSS. Baixos teores de 

sulfato de cálcio na composição do CSS acarretam na instabilidade da etringita 

formada, devido à conversão da mesma em monossulfato. 
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2.3.1.2 Influência da fonte de sulfato de cálcio 

 O sulfato de cálcio utilizado na composição do CSS pode provir de fontes 

naturais, como a gipsita, ou de processos industriais, como o fosfogesso, que é obtido 

no processo de produção do ácido fosfórico (H3PO4), utilizado pela indústria de 

fertilizantes. A gipsita e o fosfogesso são similares, ambos constituídos de sulfato de 

cálcio di-hidratado (CUADRI et al., 2014; KURYATNYK et al., 2008). 

 A gipsita, mineral natural de baixa dureza, é composta de cálcio di-hidratado 

(CaSO4.2H2O) utilizada principalmente para a produção de gesso por meio de sua 

calcinação, transformando-a em sulfato de cálcio hemi-hidratado. O gesso é aplicado 

como material da construção civil ou como adição ao cimento Portland, principalmente 

pela sua capacidade de retardo de pega (CANUT et al., 2008). 

 O fosfogesso, também conhecido como gesso sintético (SCHAEFER, 2013), é 

um subproduto da indústria de fertilizantes, sendo formado a partir de uma reação 

entre a rocha primária fosfática e o ácido sulfúrico (CANUT et al., 2008). Nesse 

processo, a dissolução da rocha gera ácido fosfórico, fosfogesso e ácido fluorídrico 

(CUADRI et al., 2014). 

 O sulfato de cálcio possui três fases cristalinas diferentes, devido seu grau de 

hidratação: gipsita (sulfato de cálcio di-hidratado, CaSO4.2H2O), gesso (sulfato de 

cálcio hemi-hidratado, CaSO4.0,5H2O) e anidrita (sulfato de cálcio anidro, CaSO4) 

(OSSORIO et al., 2014). 

 A solubilidade do sulfato de cálcio é influenciada diretamente pela temperatura 

de calcinação desse material, sendo que a solubilidade é de extrema importância para 

a formação dos compostos hidratados do cimento (SEUFERT et al., 2009). 

Gruskovnjak et al. (2008) e Rubert et al. (2018) indicam que o sulfato de cálcio na 

forma anidra é o mais adequado para utilização na produção de CSS. 

 A semelhança entre o fosfogesso e a gipsita, duas fontes de sulfato de cálcio 

que podem ser utilização na produção de CSS, pode ser analisada na Tabela 3 a 

seguir. 
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Tabela 3 - Composição química de duas fontes de sulfato de cálcio 

Componente Gipsita Fosfogesso 

SO3 46,8 43,5 

CaO 38,5 35,2 

SiO2 1 0,5 

Al2O3 0,3 0,1 

Fe2O3 0,2 0,7 

P2O5 - 0,6 

MgO 0,2 - 

SrO 0,1 0,7 

TiO2 - 0,4 

K2O 0,1 - 

MnO <0,1 - 

BaO - 0,3 

CeO2 - 0,2 

F - 0,2 

Fonte: Gracioli et al. (2015). 

 

 Apesar da composição muito semelhante, as fontes de sulfato de cálcio reagem 

de maneiras diferentes. Um estudo realizado por Gracioli et al. (2016) verificou um 

processo de hidratação mais lento para o CSS com fosfogesso em comparação com 

a gipsita, resultando em menor formação de etringita em idades iniciais. Apesar disso, 

aos 28 dias de cura, os autores verificaram a formação dos mesmos compostos 

hidratados, tanto para o CSS com fosfogesso quanto para o CSS com gipsita. Da 

mesma forma, Ding et al. (2014) também verificaram um desenvolvimento de 

resistência mais lento quando da utilização do fosfogesso na composição de CSS. 

 

2.3.1.3 Instabilidade dos produtos hidratados formados 

 Os principais produtos hidratados formados na hidratação do CSS são etringita 

e C-S-H. Além disso, em menor quantidade, podem ser formados monossulfato 

(C3A.CaSO4.12H2O) e hidróxido de alumínio (Al(OH)3). 

 Mun et al. (2007), com utilização de teor de sulfato de sódio entre 8 e 19,5% e 

entre 1 e 10% de ativador alcalino na produção de CSS, verificaram que, quando 

utilizado em grande quantidade, o ativador alcalino aumenta o pH do sistema para 

valores superiores a 13, dificultando a formação de etringita. De acordo com os 

autores, presume-se que a instabilidade da etringita ocorra em função da formação 

de monossulfato. Da mesma forma, Jain e Garg (2015) verificaram melhor resistência 

mecânica do cimento supersulfatado para teores de ativador alcalino (cimento 

Porltand) entre 5 e 7%; com o teor de 10% ocorreu redução de resistência mecânica. 
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De acordo com Matschei, Bellman e Stark (2005), o aumento do teor de álcalis 

na matriz estava associado a uma alta concentração de sulfatos no início do período 

de hidratação do cimento. Com isso, a etringita formou-se na superfície dos grãos de 

escória, levando ao isolamento desses grãos e aumentando a formação de poros 

capilares, o que impediu a formação de C-S-H e, consequentemente, o 

desenvolvimento de resistência desse cimento. Além disso, o baixo grau de hidratação 

da escória aumentou a carbonatação do CSS hidratado. 

Para Rubert et al. (2018), que analisaram o comportamento de diferentes 

composições de cimento supersulfatado, a quantidade de ativador alcalino (KOH) não 

teve influência na instabilidade da etringita em composições de CSS com 10% de 

sulfato de cálcio. Nesse caso, a instabilidade da etringita e conversão da mesma em 

monossulfato deveu-se à falta de sulfatos na composição. Apesar disso, não foi 

verificada a presença de monossulfato nas análises microestruturais, provavelmente 

em função da pequena quantidade formada.  

Ainda de acordo com Rubert et al. (2018), quanto menor a quantidade de sulfato 

de cálcio utilizada na composição de CSS e/ou menor quantidade de ativador alcalino 

utilizado, maior será a formação de C-S-H; a baixa disponibilidade de sulfato de cálcio 

para reagir com a escória favorece a formação de C-S-H, em detrimento da etringita. 

Os autores verificaram grande influência da quantidade de ativador alcalino utilizada 

em propriedades como resistência mecânica, calor de hidratação e pH. Já a 

quantidade de sulfato de cálcio utilizada teve maior influência na formação de C-S-H. 

Nesse trabalho, a instabilidade da etringita foi associada a diferentes sistemas. Em 

composições com baixo teor de sulfato de cálcio ocorreu a conversão de etringita em 

monossulfato, em idades tardias, devido à falta de sulfato. Já no caso das 

composições com maior quantidade de sulfato de cálcio, a instabilidade da etringita 

foi associada ao grande e rápido consumo de anidrita, especialmente com maiores 

quantidades de ativador alcalino, o que favoreceu a precipitação da etringita nos grãos 

de escória, prejudicando a continuidade do processo de hidratação do cimento 

(RUBERT et al., 2018). 

 

2.3.2 Característica expansiva da etringita 

Para Tosun e Baradan (2010), a morfologia da etringita formada determina seu 

caráter expansivo, que está relacionado com a idade e com a localização da formação. 
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A formação de etringita tardia inicia-se com uma “bola de etringita”, 

independentemente do local de formação; essas etringitas aglomeradas mantêm sua 

estabilidade quando formadas em grandes poros de ar aprisionado e não causam 

expansão até que saturem o espaço dos poros. Por outro lado, quando formada em 

lugares estreitos, como em microfissuras ocasionadas por retração, a etringita é 

convertida para a forma massiva, provocando expansão das argamassas. 

 Como pode ser observado na Figura 16, 1,5 anos após a cura a vapor, as 

amostras foram parcialmente preenchidas com “bolas de etringita” e alguns poros 

estavam praticamente saturados. A etringita encontrada nos poros não deve ser 

interpretada como a causa da expansão que leva à deterioração da argamassa, uma 

vez que não exercem pressão até que sature completamente os poros. Já as etringitas 

formadas em pequenos poros ou fissuras estreitas são convertidas em etringitas 

massivas (Figura 17), sendo a principal fonte de expansão das argamassas (TOSUN 

e BARADAN, 2010).  

 

 
Figura 16 - Aspecto da etringita 1,5 anos após a cura a vapor (a) núcleos de etringita do 

tipo “bola”; (b) vista aproximada do núcleo da “bola de etringita” 
Fonte: Tosun e Baradan (2010). 

 

(a) (b) 
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Figura 17 - Etringita massiva na superfície dos agregados e bola de etringita nos poros 

Fonte: Adaptado de Tosun e Baradan (2010). 

 

De acordo com Tosun (2006), a variabilidade na morfologia da etringita está 

relacionada com a quantidade de sulfato e alumínio presente em sua composição. A 

principal diferença entre a etringita em forma de “bola” e a etringita massiva é a 

quantidade de enxofre, que é significativamente maior para a etringita massiva. Tosun 

e Baradan (2010) verificaram que a relação S/Ca da etringita massiva é maior do que 

a etringita em forma de “bola”. Melo (2010) verificou que a formação de etringita 

massiva ocorre em poros menores (10 a 20 µm), sugerindo uma fusão de vários 

cristais de comprimentos variados.  

Além disso, Melo (2010) verificou a presença de etringita neoformada (Figuras 

18 e 19), que é um indicativo da transição entre as fases AFm (monossulfato) e AFt 

(etringita). De acordo com Tosun (2006), a formação da etringita neoformada está 

relacionada com a quantidade de sulfato e alumínio presente na sua composição e 

sua morfologia depende também das dimensões dos poros em que é formada.  

 



59 
 

 
Figura 18 - Formação de etringita neoformada em cavidade da pasta e partículas de cinza 

volante não reagidas 
Fonte: Melo (2010). 

 

 
Figura 19 - Fase intermediária entre AFm e AFt na pasta de cimento Portland 

Fonte: Melo (2010). 

 

2.3.3 Estudos sobre cimentos supersulfatados submetidos ao ataque por sulfatos 

  Grounds, Nowell e Wilburn (2003) estudaram o comportamento de prismas de 

CSS nas seguintes condições: temperatura de 95°C, umidade relativa do ar de 11 e 

100% e soluções de sulfato de cálcio (saturada), sódio (99,4 g/l) e magnésio (84,2 g/l). 

Além disso, para comparação dos resultados, foram moldadas amostras que 

permaneceram em temperatura de 25°C e 100% de umidade. Durante os 6 meses de 

ensaio, foi comprovada a resistência do CSS ao ataque por sulfatos superior ao 

cimento de referência utilizado, nos casos de utilização do sulfato de cálcio e de sódio. 

Entretanto, quando utilizado o sulfato de magnésio, os prismas de CSS foram 
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decompostos em todas as condições ensaiadas. Como pode ser observado na Figura 

20, que mostram os corpos de prova imersos por cinco meses em solução de MgSO4, 

a reação inicia-se na superfície e progride para o interior do corpo de prova. O início 

do ataque foi caracterizado pela danificação dos cantos e bordas dos prismas e cubos, 

o que permitiu a entrada mais rápida de sulfatos para o interior dos corpos de prova, 

causando uma reação progressiva. 

 

 
Figura 20 - Amostras de cimento supersulfatado submetidas ao ataque por MgSO4 (a) cura 

a 25°C com 100% de umidade; (b) cura a 95°C com 100% de umidade. 
Fonte: Grounds, Nowell e Wilburn (2003). 

  

 O cimento supersulfatado é resistente aos sulfatos de cálcio e de sódio mesmo 

nas situações em que a etringita foi decomposta. Isso deve-se ao fato de um dos 

produtos da decomposição ser o sulfato de cálcio, o que implica que as fases de 

alumina não ficam mais disponíveis para reação com outros íons sulfato. Já quando 

utilizado o sulfato de magnésio, o cálcio é retirado do C-S-H e utilizado para formação 

de grande quantidade de gipsita, provocando expansão e perda de resistência da 

pasta (GROUNDS; NOWELL; WILBURN, 2003). 

 Varela (2016) avaliou o ataque por sulfato de sódio em cimentos 

supersulfatados com diferentes fontes de sulfato de cálcio. Em todas as composições 

analisadas, as amostras de CSS apresentaram melhor resistência ao ataque por 

sulfatos em comparação com o traço de referência utilizado (cimento Portland 

resistente a sulfatos). Em análises de DRX (Figura 21) verificou-se maior presença de 

hidróxido de cálcio no traço de cimento Portland. Segundo o autor, a formação de 

maior quantidade de Ca(OH)2 justifica a maior expansão apresentada por esse traço, 

uma vez que a disponibilidade do hidróxido e cálcio é um dos requisitos para a reação 

com o íon sulfato e formação de gipsita (VARELA, 2016). 

 

(a) (b) 



61 
 

 
Figura 21 - Análise DRX de pastas expostas a solução de sulfato de sódio durante 14 dias 
(CP-RS : cimento Portland resistente a sulfatos; CSS_90_G: cimento supersulfatado com 

90% de gipsita; CSS_80_G: cimento supersulfatado com 80% de gipsita; CSS_80_F: 
cimento supersulfatado com 80% de fosfogesso) 

Fonte: Varela (2016). 

 

Segundo Varela (2016), a maior variação dimensional apresentada pelo traço 

com fosfogesso pode sugerir uma maior formação de etringita. A maior formação de 

etringita ocorre como resultado da formação de monosulfatoaluminato, que reage com 

os sulfatos, ou então da reação do sulfato com os componentes da escória, fazendo 

com que a anidrita presente na amostra se solubilizasse na solução agressiva. Nas 

amostras de CSS produzidas com gipsita observou-se a formação de etringita e          

C-S-H como os principais produtos de hidratação e a presença de anidrita (gipsita 

calcinada), mostrando um menor consumo dessa em relação ao CSS produzido com 

fosfogesso calcinado, podendo justificar assim a menor variação apresentada por 

esses traços, como pode ser observado na Figura 22 (VARELA, 2016). 

 

 
Figura 22 - Variação dimensional de barras de argamassa expostas à solução de sulfato 

em função do tempo de exposição 
Fonte: Varela (2016). 
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Pinto (2019), ao estudar o comportamento do cimento supersulfatado em 

amostras prismáticas de argamassa, verificou excelente resistência do CSS quanto 

ao ataque por sulfato de sódio, demonstrada pela estabilidade dimensional e de 

massa. Como pode ser observado na Figura 23, de acordo com o ensaio da NBR 

13583:2014, o CP V-ARI foi classificado como não resistente ao ataque por sulfatos 

devido à sua expansão, superior a 0,03% após 8 semanas de ensaio (MARCIANO, 

1993). Com base nos mesmos requisitos, os cimentos CP III RS e CSS foram 

considerados resistentes ao ataque por sulfatos. De acordo com a autora, o 

comportamento expansivo do CP V-ARI deveu-se à maior presença de aluminatos e 

portlandita. Quanto ao CP III, a presença de escória pode ter reduzido a porosidade 

da matriz, porém, o processo de densificação da estrutura reduziu os vazios internos, 

o que impediu a acomodação da etringita formada, provocando expansão. Outro fator 

que justifica a expansão do CP III após 12 semanas é o emprego de uma escória com 

elevado teor de alumina em sua composição, associado ao teor insuficiente de 

clínquer. 

 

 
Figura 23 - Expansão resultante de amostras expostas ao Na2SO4 

Fonte: Pinto (2019). 

 

No ataque por sulfato de magnésio (Figura 24), o CSS distingue-se dos demais 

tipos de cimento, apresentando maior expansão. Apesar disso, quando considerado 

o limite de expansão de 0,03%, aos 56 dias, definido pela NBR 13583:2014, os três 

cimentos avaliados podem ser classificados como resistentes ao sulfato de magnésio 

(PINTO, 2019). 
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Figura 24 - Expansão resultante de amostras expostas ao MgSO 4 

Fonte: Pinto (2019). 

 

Ao analisar as duas formas de ataque por sulfatos, a autora verificou que, na 

presença da solução de magnésio, a variação dimensional foi menos significativa em 

comparação com a solução de sulfato de sódio. Além disso, com a solução de MgSO4, 

houve um consumo maior de portlandita e menor formação de etringita (PINTO, 2019). 

 Os resultados de estudos com CSS apresentados na literatura demonstram 

que, para ataques utilizando sulfato de sódio, o cimento supersulfatado apresenta 

comportamento satisfatório, superior ao cimento Portland. Quanto à influência das 

composições de CSS, verifica-se que, quando utilizada a gipsita como fonte de sulfato 

de cálcio, o cimento supersulfatado apresenta menor variação dimensional e ganho 

de resistência mais rápido. 

Dessa forma, devido à carência de trabalhos sobre cimentos supersulfatados 

na situação de ataque por sulfatos, justifica-se a importância da realização deste 

estudo, que visou, por meio de uma nova metodologia de ensaio, avaliar o ataque por 

sulfato de sódio e de magnésio com utilização de composições de CSS com variação 

da fonte e do teor de sulfato de cálcio. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste estudo, as composições de CSS com 10 e 20% de gipsita e com 10% de 

fosfogesso foram comparados com o CP V-ARI RS. Essas composições de CSS 

foram utilizadas com base em estudos anteriores. Varela (2016) verificou melhor 

comportamento da gipsita como fonte de sulfato de cálcio na produção de CSS. 

Apesar disso, Gracioli et al. (2017), verificaram que o CSS produzido com fosfogesso 

atendeu aos requisitos mínimos de resistência à compressão exigidos pela norma 

europeia para cimentos supersulfatados (EN 15743:2010). Neste estudo foram 

utilizadas duas composições de CSS com 10% de sulfato de cálcio, uma com gipsita 

e outra com fosfogesso, que tem menor solubilidade; nessas composições objetivou-

se a maior formação de C-S-H. Já o CSS produzido com 20% de gipsita foi adotado 

esperando-se maior formação de etringita como produto hidratado. 

Neste estudo foram avaliadas as variações dimensionais, de massa e de 

resistência à compressão dos corpos de prova expostos ao ataque por sulfatos de 

sódio e de magnésio e curados em solução de Ca(OH)2. Além disso, foram verificadas 

as variações microestruturais que ocorreram no processo de hidratação do cimento e 

devido ao ataque pelos sulfatos, comparando o cimento Portland com as composições 

de CSS. 

 

3.1 MATERIAIS UTILIZADOS  

3.1.1 Escória granulada de alto-forno 

A composição química e caracterização da escória foi obtida com o 

fornecedor, sendo apresentada na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Composição química e caracterização da escória de alto-forno 

Elementos Variação percentual EN 15473:2010 

SiO2 31,3 - 

Fe2O3 0,7 - 

Al2O3 13,3 - 

CaO 42,8 - 

SO3 2,6 - 

MgO 4,8 - 

K2O 0,4 - 

TiO2 0,6 - 

Perda ao fogo 2,6 - 

Adições inorgânicas do processo 6 - 

CaO+MgO+SiO2 78,9 ≥ 66,7 

CaO+MgO/SiO2 1,52 ≥ 1 

Massa específica = 2,83 g/cm³ 

Superfície específica (método de Blaine) = 4460 cm²/g 

Fonte: Fornecedor. 

 

Analisando a composição química da escória de alto-forno, de acordo com a 

classificação da norma EN 15743: 2010, a soma CaO+MgO+SiO2 é maior do que 66,7 

e a relação CaO+MgO/SiO2 é maior do que 1. Dessa forma, a escória pode ser 

utilizada na produção de CSS. Além disso, a quantidade de Al2O3, de 13,3% é 

considerada alta, o que garante um processo de hidratação mais rápido e maior 

formação de etringita (GRUSKOVNJAK et al., 2008). 

O difratograma e as micrografias obtidas por microscopia eletrônica de 

varredura da escória anidra estão apresentados nas Figuras 25 e 26, 

respectivamente.  
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Figura 25 - DRX da escória granulada de alto-forno (G: gipsita, P: gesso e S: dióxido de 

silício) 
Fonte: Autor. 

 

Como pode ser analisado na Figura 25, a escória apresenta em seu 

difratograma picos relativos aos compostos de gipsita, gesso e dióxido de silício. Os 

picos de gipsita e gesso devem-se à adição de gipsita durante o processo de moagem 

da escória. 
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Figura 26 - MEV da escória granulada de alto-forno com aumentos de (a) 150x, (b) 800x e 

(c) 2000x  
Fonte: Autor. 

 

Analisando as imagens de MEV da Figura 26, pode-se perceber que as 

partículas da escória anidra são irregulares e angulosas, sem um padrão definido e 

com tamanhos variáveis. 

 

3.1.2 Sulfato de cálcio 

As fontes de sulfato de cálcio utilizadas neste estudo para produção do 

cimento supersulfatado foram os minerais fosfogesso e gipsita, ambos de fórmula 

química CaSO4.2H2O. Na Tabela 5 encontram-se as composições químicas dos dois 

materiais. 
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Tabela 5 - Composição química das fontes de sulfato de cálcio 

Elementos 
Variação percentual (%)  

Gipsita  Fosfogesso 

SO3 59,4 43,5 

CaO 28,7 35,2 

SiO2 0,2 0,5 

Al2O3 0,2 0,1 

Fe2O3 0,1 0,7 

P2O5 - 0,6 

MgO 0,5 - 

SrO - 0,7 

TiO2 - 0,4 

K2O 0,1 - 

BaO - 0,3 

CeO2 - 0,2 

F - 0,2 

Na2O 1,0 - 

Perda ao fogo 9,9 17,7 

Fonte: Autor. 

 

No processo de preparação dos materiais, a gipsita foi inicialmente moída em 

moinho de bolas e ambas as fontes de sulfato de cálcio (gipsita e fosfogesso) foram 

peneirados até atingirem granulometria passante na peneira 150 μm. Na sequência, 

os materiais foram calcinados em mufla a uma temperatura de 650ºC pelo período de 

uma hora, com taxa de aquecimento de 50ºC/min, para que atingissem sua forma 

anidra (Figura 27), conforme metodologia proposta por Rubert et al. (2018). 

 

 
Figura 27 - DRX das fontes de sulfato de cálcio in natura e calcinadas a 650°C, quando 

ocorreu a conversão para a forma anidra (A: anidrita, G: gipsita) 
Fonte: Autor. 

 

Analisando os difratogramas de ambos os materiais utilizados como fonte de 

sulfato de cálcio, apresentados na Figura 27, pode-se observar o desaparecimento 
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dos picos de gipsita e a formação de picos característicos de anidrita, o que 

corresponde à transição do material da fase di-hidratada para a fase anidra. 

 

3.1.3 Ativador alcalino 

O cimento CP V-ARI (cimento Portland de alta resistência inicial), da marca 

Itambé, foi utilizado nessa pesquisa como ativador alcalino do cimento supersulfatado. 

Sua caracterização química está apresentada na Tabela 6 a seguir relacionada. 

 

Tabela 6 - Composição química do CP V-ARI 

Elementos Teores (%) 

Al2O3 4,58 

SiO2 19,32 

Fe2O3 3,07 

CaO 61,86 

MgO 1,97 

SO3 3,05 

Perda ao fogo 3,65 

CaO livre 0,82 

Resíduo insolúvel 0,93 

Equivalente alcalino 0,69 

Massa específica = 3,09 g/cm³ 

Superfície específica (método de Blaine) = 4405 cm²/g 

Fonte: Fornecedor. 

  

 De acordo com a NBR 16697:2018, o teor máximo de trióxido de enxofre (SO3) 

para cimentos de alta resistência inicial é de 4,5%. Dessa forma, o CP V-ARI utilizado 

como ativador alcalino atendeu a norma. 

 

3.1.4 Cimento Portland CP V-ARI RS 

Neste estudo, o cimento Portland Tipo V de alta resistência inicial e resistente 

a sulfatos foi utilizado como composição padrão para comparação com o cimento 

supersulfatado. Esse cimento é conhecido por seu rápido ganho de resistência e, além 

disso, apresenta resistência a meios agressivos, sendo indicado para utilização em 

ambientes de ataque por sulfatos. 

A composição química do cimento encontra-se descrita na Tabela 7 e, na 

Figura 28 encontram-se as imagens de microscopia eletrônica de varredura do CP V-

ARI RS. 



70 
 

Tabela 7 - Composição química do CP V-ARI RS 

Elementos Teores (%) 

Na2O 0,37 

MgO 3,84 

Al2O3 7,76 

SiO2 17,35 

SO3 7,50 

K2O 1,50 

CaO 54,52 

Fe2O3 2,75 

Perda ao fogo 4,4 

Massa específica = 2,97 g/cm³ 

Superfície específica (método de Blaine) = 5027 cm²/g 

Fonte: Autor. 

 

 Quanto a composição química, pode ser observado que o CP V-ARI RS 

utilizado não atendeu a NBR 16697:2018 quanto ao teor de SO3, sendo superior ao 

limite estabelecido de 4,5%. 

 

 
Figura 28 - MEV do CP V-ARI RS com aumentos de (a) 150x, (b) 800x e (c) 2000x 

Fonte: Autor. 
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Da mesma forma como foi observado na escória granulada de alto-forno, as 

partículas de CP V-ARI RS são irregulares e angulosas, sem um padrão definido. 

 

3.1.5 Resina epóxi 

Para proteção e selagem das extremidades dos prismas utilizados no ensaio 

de expansão, conforme recomendação de Aleksic (2010), foi utilizado um adesivo 

estrutural de base epóxi de média fluidez (MasterEmaco ADH 227), produzido pela 

empresa BASF. 

 

3.1.6 Solução de sulfato 

Para a preparação das soluções de sulfatos foram utilizados o sulfato de sódio 

anidro (Na2SO4) granulado com pureza de 99% e o sulfato de magnésio anidro 

(MgSO4) granulado com pureza de 98%, ambos distribuídos pela empresa Alphatec 

(P.A). 

 

3.1.7 Solução de Ca(OH)2 

Para a preparação das soluções de cura foi utilizada cal hidratada CH III, da 

marca Ouro Verde. 

 

3.2 MÉTODOS 

 Este item apresenta a metodologia utilizada neste estudo para avaliar o 

comportamento de várias composições de CSS e do CP V-ARI RS quando expostos 

ao ataque por sulfato de sódio e de magnésio. 

 

3.2.1 Preparação das pastas 

 Visando comparar o cimento supersulfatado com o cimento Portland, as pastas 

foram produzidas com o CP V-ARI RS (referência) e com as diferentes composições 

de CSS (80% de escória e 20% de gipsita, 90% de escória e 10% de gipsita, 90% de 

escória e 10% de fosfogesso). A Tabela 8 apresenta o proporcionamento dos 

materiais que foram utilizados na composição dos cimentos. 
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Tabela 8 - Composição das pastas de cimento 

Cimento 
Escória 

(%) 

Gipsita 

(%) 

Fosfogesso 

(%) 

CP V-ARI 

(ativador 

alcalino) (%) 

CP V-ARI 

RS (%) 

Relação 

a/c 

CSS 

80.20 G 80 20 - 5 - 0,45 

90.10 G 90 10 - 5 - 0,45 

90.10 F 90 - 10 5 - 0,45 

CP V-ARI RS - - - - 100 0,45 

Fonte: Autor. 

 

 Na Tabela 9 encontram-se as quantidades (em gramas) dos materiais 

utilizados, considerando o teor de 5% de ativador alcalino e um total de 100 g de 

material. Como pode ser observado, do total de 100% de material seco é descontado 

o teor de 5% de ativador alcalino. Dessa forma, com 95 g de material seco são 

calculadas as proporções de escória e sulfato de cálcio dos cimentos supersulfatados. 

 

Tabela 9 - Material utilizado para moldagem das pastas de cimento, considerando 100 g 

Cimento 
Escória 

(g) 

Gipsita 

(g) 

Fosfogesso 

(g) 

CP V-ARI 

(ativador 

alcalino) (g) 

CP V-ARI 

RS (g) 

Água 

(g) 

CSS 

80.20 G 76 19 - 5 - 45 

90.10 G 85,5 9,5 - 5 - 45 

90.10 F 85,5 - 9,5 5 - 45 

CP V-ARI RS - - - - 100 45 

Fonte: Autor. 

 

A Figura 29 apresenta os materiais utilizados na preparação das pastas. Neste 

estudo, a preparação das pastas ocorreu da seguinte forma:  

- Colocação dos materiais secos para produção das pastas em um recipiente: escória, 

sulfato de cálcio (gipsita ou fosfogesso) e o ativador alcalino (CP V-ARI), no caso do 

CSS, ou apenas os CP V-ARI RS, no caso do cimento Portland; 

- Mistura manual dos materiais; 

- Adição de água sobre a mistura durante 30 s; 

- Mistura manual da pasta por 30 s; 

- Descanso da mistura por 150 s; 

- Mistura manual da pasta por 30s. 
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Figura 29 - Mistura dos materiais secos para moldagem das pastas de CSS 

Fonte: Autor. 

 

3.2.2 Preparação das soluções de ataque 

 As soluções de sulfato de sódio e de magnésio foram preparadas com a 

dissolução de 50 g de sulfato de sódio ou de magnésio em 1000 ml de água destilada, 

sendo a mistura homogeneizada com bastão de vidro, conforme sugere a metodologia 

NIST Test para avaliação do ataque por sulfato de sódio. 

 Como o efeito do ataque foi avaliado separadamente para cada tipo de sulfato, 

foram utilizadas concentrações diferentes de sulfato em cada solução. Sendo que a 

concentração de Na2SO4 é de 142,04 g/mol e a concentração de MgSO4 é de 120,42 

g/mol, formam utilizados 0,352 mol/L como concentração de Na2SO4 e 0,415 mol/L a 

concentração de MgSO4. 

 

3.2.3 Exposição das pastas ao ataque por sulfatos 

3.2.3.1 Variação dimensional e de massa (NIST Test) 

Os ensaios de variação dimensional e de massa das pastas, realizados de 

acordo com o método NIST Test, permitiram classificar os cimentos quanto a 

resistência ao ataque por sulfatos (ALEKSIC, 2010). 

O ensaio consistiu na moldagem de prismas em miniatura com dimensões de 

10x10x60 mm, em molde plástico. Seguindo as recomendações do método, as 

medições de variação dimensional e de massa foram realizadas 5 vezes por semana 



74 
 

nas duas primeiras semanas e, em seguida, semanalmente, até que fossem 

completados os 120 dias de exposição aos sulfatos sendo que, em todas as medições, 

as soluções foram totalmente substituídas. 

Foram moldados sete corpos de prova prismáticos para cada composição de 

cimento e forma de cura (Figura 30). Uma pequena quantidade de desmoldante foi 

utilizada nos moldes, com exceção da área dos pinos, e o adensamento foi feito com 

a espátula utilizada na preparação das pastas. 

 

 
Figura 30 - Corpo de prova prismático utilizados no ensaio de variação dimensional e de 

massa 
Fonte: Autor. 

 

 Após a moldagem, os moldes foram cobertos com saco plástico e 

permaneceram dentro de uma caixa fechada com tampa e uma lâmina de água para 

manter a umidade (utilizando espaçadores tipo cadeirinha). A cura inicial foi feita em 

câmara úmida, por 48 horas. Quando finalizado esse período, os corpos de prova 

foram submersos em água saturada com cal para continuação do processo de cura. 

No terceiro dia de cura (72 horas), a mistura de resina epóxi e poliamida foi 

aplicada nas extremidades e laterais (5 mm da extremidade) dos corpos de prova, 

sendo necessário o tempo de secagem de 6 horas (Figura 31). Esse procedimento 

teve a função de estabilizar o pino de medição e evitar a entrada de sulfato nessa 

região. Apesar disso, análises anteriores mostraram que, ao longo do tempo, os 

sulfatos entram nas amostras por meio dos poros e seções finas do epóxi localizadas 

nos cantos das amostras, danificando o revestimento epóxi (ALEKSIC, 2010). 
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Figura 31 - Corpos de prova prismáticos com aplicação de resina epóxi 

Fonte: Autor. 

 

Os prismas em miniatura permaneceram submersos em água saturada com 

cal, em câmara úmida, com temperatura de 23±2°C, até atingirem a idade de 7 dias. 

Após esse período, os mesmos foram submetidos ao ataque por sulfatos. 

Para a exposição das amostras ao ataque por sulfatos foram utilizados 

recipientes plásticos com tampa e espaçadores tipo cadeirinha, para permitir o contato 

da solução agressiva em todas as faces dos corpos de prova, conforme apresentado 

na Figura 32. Os recipientes fechados permaneceram em câmara úmida, a 

temperatura de 23±2°C, até que fossem completados os 120 dias de ataque por 

sulfatos, sendo os cimentos separados em recipientes diferentes. 

 

 
Figura 32 - Corpos de prova submetidos ao ataque por sulfatos 

Fonte: Autor. 
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No processo de medição, inicialmente, depois de retirados da solução de 

ataque, os corpos de prova foram secos com papel toalha e pesados em balança 

digital com precisão de 0,01 g para verificação da variação de massa. Posteriormente, 

os mesmos foram colocados no relógio comparador de comprimento, composto por 

um suporte metálico ajustado para acomodar as amostras de pequenas dimensões e 

um relógio de resolução de 0,001 mm, conforme Figura 33. 

 

 
Figura 33 - Vista do pórtico com a amostra submetida a medida de variação dimensional 

Fonte: Autor. 

 

 As leituras foram realizadas de modo que os corpos de prova ficassem sempre 

na mesma posição e tivessem o mesmo sentido de rotação, sendo adotado como 

leitura padrão o menor valor observado no relógio com uma volta completa de 360 

graus, conforme metodologia do NIST Test. Logo após as medições, os recipientes 

de armazenamento eram enxaguados em água corrente e os corpos de prova 

novamente acomodados sobre os dispositivos plásticos dentro das caixas, sendo 

cobertos com nova solução de sulfato, de mesmo volume. 

 A expansão de cada barra de pasta foi obtida pela diferença entre o valor 

medido na idade correspondente e a leitura inicial da mesma barra, dividida pelo seu 

comprimento efetivo e multiplicado por 100, sendo utilizada a média de variação 

dimensional dos 7 corpos de prova. O comprimento efetivo das barras de pasta foi 

obtido com a soma do comprimento do corpo de prova (60 mm) com a diferença entre 

a leitura da data analisada e a leitura inicial. 
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3.2.3.2 Variação da resistência à compressão 

O ensaio de resistência à compressão das pastas foi utilizado neste estudo 

com o intuito de avaliar o comportamento, ao longo do tempo, dos cimentos 

submetidos ao ataque por sulfatos. 

Para o ensaio de resistência à compressão das pastas, foram utilizados três 

corpos de prova cúbicos com dimensões de 30x30x30 mm, para cada idade, tipo de 

cimento (CSS e CPV-ARI RS) e forma de exposição (cura em água saturada com cal, 

ataque por Na2SO4 e ataque por MgSO4). No total, foram ensaiados 108 corpos de 

prova, conforme a Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Quantidade de corpos de prova utilizados no ensaio de resistência à 
compressão 

Nomenclatura dos 

CP’s 
N° de amostras 

Idade dos ensaios 

(dias) 
Exposição 

CSS* padrão 

9 7 

Cura em água saturada 

com cal 

9 14 

9 28 

9 49 

9 91 

CSS* sódio 
9 49 

Ataque por sulfato de sódio 
9 91 

CSS* magnésio 
9 49 Ataque por sulfato de 

magnésio 9 91 

CPV-ARI RS padrão 

3 7 

Cura em água saturada 

com cal 

3 14 

3 28 

3 49 

3 91 

CPV-ARI RS sódio 
3 49 

Ataque por sulfato de sódio 
3 91 

CPV-ARI RS 

magnésio 

3 49 Ataque por sulfato de 

magnésio 3 91 

* corresponde às composições de CSS 80.20 G, 90.10 G e 90.10 F. 

Fonte: Autor. 

 

As pastas para moldagem dos corpos de prova de resistência à compressão, 

foram preparadas da mesma forma como descrito no método de preparação das 

barras de pasta. 

Após 48 horas de cura úmida, os corpos de prova foram desmoldados, 

submersos em água saturada com cal e levados novamente para a câmara úmida 

(U.R. 95-100%), onde permaneceram em cura com temperatura controlada de 
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23±2ºC, até atingirem 7 dias de idade (Figura 34). Após esse procedimento, alguns 

corpos de prova foram submersos em solução de sulfato de sódio e de magnésio para 

o ataque por sulfatos e, os demais, foram mantidos em recipiente de água saturada 

com cal até a data dos ensaios (7, 14, 28, 49 e 91 dias). 

Quanto ao procedimento de troca de soluções, no ataque por sulfatos, tanto 

de sulfato de sódio quanto de sulfato de magnésio, as soluções foram substituídas 1 

vez por semana, a fim de garantir a concentração de sulfatos na solução. 

 

 
Figura 34 - Foto dos corpos de prova cúbicos curados em solução de Ca(OH)2, na idade 

de 49 dias 
Fonte: Autor. 

 

Para realização dos ensaios mecânicos foi utilizada a prensa hidráulica EMIC 

disponível no Laboratório de Materiais da UTFPR - Pato Branco, sendo utilizada uma 

rótula para corrigir pequenas distorções da superfície dos corpos de prova (Figura 35). 
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Figura 35 - Vista da célula de carga utilizada na determinação da resistência à 

compressão dos corpos de prova de 30x30x30 mm 
Fonte: Autor. 

 

3.2.3.3 Variação da microestrutura 

Para a análise microestrutural foram realizadas as análises de difratometria 

de raios X (DRX), termogravimentria (TG/DTG) e microscopia eletrônica de varredura 

(MEV).  

Na idade de 7 dias (antes da exposição aos sulfatos) e aos 49 e 91 dias (no 

ataque por sulfatos e na cura em água saturada com cal), as amostras das pastas 

passaram por um processo de interrupção de hidratação, conforme método descrito 

por Gruskovnjak et al. (2008). Inicialmente as amostras foram fragmentadas e 

submersas em acetona por 2 horas. Em seguida, os fragmentos passaram por um 

processo de filtragem no filtro de Büchner acoplado a uma bomba de vácuo (Figura 

36) e foram secos em estufa, à temperatura de 40±2ºC, por 24 horas.  
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Figura 36 - Foto ilustrando o processo de secagem das amostras de pasta para análise de 

microestrutura 
Fonte: Autor. 

 

Para realização das análises de DRX e TG/DTG, as amostras foram moídas 

manualmente até atingirem granulometria passante na peneira 150 µm. Já no caso do 

ensaio de MEV, foram utilizados pequenos fragmentos dos corpos de prova. 

 

- Difratometria de raios X (DRX)  

 A análise de difratometria de raios X, baseada na radiação eletromagnética 

emitida em específicos comprimentos de onda, é utilizada na caracterização e 

identificação dos materiais cristalinos de uma estrutura. 

 No caso de materiais à base de cimento, a técnica de DRX é empregada com 

o intuito de identificar as fases anidras (reagentes) e os produtos formados durante a 

hidratação do cimento. Os principais compostos formados no ataque por sulfatos são 

a etringita, com picos em torno de 9,1º e 15,8º, a gipsita, com picos em 11,6º, 20,7º e 

29,08º e a brucita, com picos característicos em aproximadamente 18,5º, 38º e 50º 

(BELTRAME, 2017). 

 Os parâmetros utilizados no difratômetro de raios X (modelo Miniflex 600, 

Rigaku) da Central de Análises da UTFPR - Campus Pato Branco foram: 

- Comprimento de onda de 1,54 Å; 
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- Intervalo de leitura de 5˚ a 60˚ (2θ); 

- Velocidade de varredura de 3˚/min; 0,05°/s; 

- Radiação de Cu-Kα. 

 

- Análise termogravimétrica (TG) e termogravimétrica derivada (DTG) 

As análises térmicas de TG/DTG são utilizadas para identificação dos 

compostos hidratados formados por meio dos picos de perda de massa. Esses 

ensaios foram realizados com o equipamento SDT Q-600, na Central de Análises da 

UTFPR - Campus Pato Branco, nas seguintes condições: 

- Massa de amostra de 10 mg; 

- Faixa de aquecimento de 30˚C a 1000˚C; 

- Taxa de aquecimento de 10˚C/min; 

- Atmosfera de N2; 

- Fluxo de gás de 100 ml/min. 

 

-  Microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

 As análises de MEV possibilitam, por meio de imagens de alta resolução, a 

identificação da morfologia dos compostos hidratados (DUARTE, 2008). Pelas 

análises de MEV acoplado com EDS (Espectroscopia por Dispersão de Energia), 

compostos formados durante o ataque por sulfatos podem ser identificados, como a 

gipsita, a etringita e a brucita.  

 As análises de MEV-EDS deste estudo foram realizadas no Centro Multiusuário 

de Caracterização de Materiais da UTFPR - Campus Curitiba, no Microscópio 

Eletrônico de Varredura (Zeiss, modelo EVO MA 15), sendo as amostras recobertas 

com ouro. 

 

3.2.4 Análises complementares da pasta 

3.2.4.1 Absorção de água 

Os corpos de prova utilizados no ensaio de absorção foram produzidos da 

mesma forma como foi procedido para os cubos de pasta utilizados no ensaio de 
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resistência à compressão, sendo curados submersos em água com cal até 

completarem a idade de 7 dias. 

Aos 7 dias foram determinadas as massas saturadas dos corpos de prova que 

já estavam imersos em água. Na sequência, os corpos de prova foram secos em 

estufa na temperatura de (105±5)°C até atingirem massa seca constante, com 

variação de massa inferior a 0,5% em pesagens consecutivas com um intervalo de 24 

horas, conforme NBR 9778:2009. 

Pinto, Macedo e Medeiros-Junior (2018) verificaram que a temperatura de 

secagem de (105±5)°C, proposta pela NBR 9778:2009, é excessiva, promovendo 

mudanças na microestrutura dos corpos de prova e, consequentemente, influenciando 

na absorção de água. Dessa forma, o ensaio de absorção de água também foi 

realizado utilizando a temperatura de secagem de (50±5)°C, seguindo  mesmo 

procedimento anteriormente citado. 

Para o cálculo de absorção de água foi adotada a Equação 11, conforme a NBR 

9778:2009. 

 

𝐴𝑚 =  
𝑀𝑠𝑎𝑡−𝑀𝑠𝑒𝑐

𝑀𝑠𝑒𝑐
× 100 

 

Onde: 

Am = Absorção em relação a massa (%) 

Msec = Massa da amostra seca (g) 

Msat = Massa da amostra saturada (g) 

 

3.2.4.2 Aspecto visual das pastas 

Em todas as medições, as amostras foram inspecionadas visualmente com o 

intuito de verificar a presença de fissuras, depósitos superficiais, desprendimento de 

partículas, entre outros. 

 

3.3 TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS RESULTADOS 

 Os dados de resistência à compressão passaram por tratamento estatístico, 

sendo adotados os valores entre o intervalo de média somada ao desvio padrão e 

média subtraída do desvio padrão. Os valores de resistência excluídos desse intervalo 

(11) 
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foram descartados, sendo calculada nova média e novo desvio padrão para os valores 

contidos no intervalo. 

Foi utilizado também o programa STATISTICA, versão 8.0, como método de 

análise de variância (Multifatorial ANOVA), com nível de significância de 5%, o qual 

buscou avaliar o comportamento das diferentes composições de CSS frente às 

distintas formas de ataque por sulfatos. Além disso, foi aplicado o teste Tukey, que 

permitiu avaliar se os dados obtidos eram estatisticamente iguais ou diferentes entre 

si. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Neste capítulo são apresentados os resultados deste estudo com a análise do 

comportamento das três composições de cimento supersulfatado e do CP V-ARI RS 

quando submetidos ao ataque pelos sulfatos de sódio e de magnésio. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS PASTAS 

Para caracterização das pastas foram realizados ensaios de resistência à 

compressão e análises de DRX, TG/DTG e MEV dos corpos de prova curados em 

solução de água saturada com cal.  

Analisando a Figura 37, pode-se observar que os maiores valores de 

resistência foram apresentados pelo CP V-ARI RS, seguido das composições de 

cimento supersulfatado com 20 e 10% de gipsita (CSS 80.20 G e CSS 90.10 G). A 

composição de CSS com fosfogesso (CSS 90.10 F) apresentou comportamento 

inferior quanto à resistência mecânica. Os resultados de resistência encontram-se no 

Apêndice A. 

 

 
Figura 37 - Resistência à compressão dos corpos de prova curados em solução Ca(OH)2 

aos 7, 14, 28, 49 e 91 dias 
Fonte: Autor. 

 

Com a análise estatística dos dados, para o nível de significância de 5%, pôde-

se verificar que as resistências mecânicas das composições CSS 90.10 G e 80.20 G 

são estatisticamente iguais até os 49 dias de cura. O CSS 90.10 F é estatisticamente 

igual às demais composições de cimento supersulfatado apenas aos 7 e 14 dias de 
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cura, não acompanhando o desenvolvimento de resistência das demais composições. 

Apesar da queda de resistência de todas as composições de CSS aos 49 dias, os 

resultados de resistência mecânica nessa idade são considerados estatisticamente 

iguais aos obtidos aos 28 dias. 

Como verificado por Gracioli et al. (2016), o desenvolvimento de resistência 

mecânica do CSS com fosfogesso é mais lento. Dessa forma, pode-se justificar as 

menores resistências obtidas com essa composição. Schaefer, Cheriaf e Rocha 

(2017), verificaram que a calcinação do fosfogesso, para utilização em cimentos, deve 

ser feita a temperatura de 450°C; temperaturas mais elevadas acabam reduzindo a 

solubilidade do fosfogesso. Neste estudo, a temperatura de calcinação do fosfogesso 

foi 650°C, o que pode ter reduzido a solubilidade do mesmo, prejudicando seu 

processo de ganho de resistência. 

De acordo com Masoudi (2018), o ganho de resistência é proporcional ao 

aumento do teor de anidrita nas composições de CSS, o que pôde ser verificado neste 

estudo com a composição de CSS 80.20 G, que atingiu resistência superior às 

composições com 10% de sulfato de cálcio. Apesar disso, a fonte de sulfato de cálcio 

mostrou maior influência na resistência à compressão das pastas do que o teor de 

sulfato de cálcio utilizado. 

Na sequência são apresentadas as análises microestruturais, de DRX (Figura 

38), TG/DTG (Figura 39) e MEV (Figura 40) dos corpos de prova curados em solução 

de Ca(OH)2. 
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Figura 38 - Difratogramas de raios X dos cimentos curados em solução de Ca(OH)2 aos 7, 

49 e 91 dias (A: anidrita, C: calcita, CH: hidróxido de cálcio, E: etringita, G: gipsita, P: 
gesso) 

Fonte: Autor. 

 

Com análise dos difratogramas da Figura 38, aos 7 dias de idade, nota-se que 

a composição de CSS com maior quantidade de sulfato de cálcio (CSS 80.20 G) 

apresentou picos de gipsita de maior intensidade. Já o cimento Portland apresentou 

picos de hidróxido de cálcio, calcita, etringita e C-S-H. 

 Os resultados encontrados para as composições de CSS corroboraram com os 

verificados por Gruskovnjak et al. (2011) utilizando escória de alta reatividade (alta 

concentração de Al2O3), onde verificou-se que o principal produto formado na 

hidratação do CSS é a etringita. Segundo os autores, no primeiro dia de cura das 

amostras de CSS, a anidrita tem maior intensidade e, ao longo do tempo, é consumida 

para formar etringita (GRUSKOVNJAK et al., 2011). 

 Aos 49 dias, o que se observou nas composições de CSS foi a redução dos 

picos de etringita, com formação de sulfato de cálcio hemi-hidratado, sendo essa 

formação mais intensa nas pastas com 20% de sulfato de cálcio.  
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Aos 91 dias de idade, assim como verificado por Gracioli et al. (2017), a 

composição de CSS com maior quantidade de sulfato de cálcio (20%) apresentou 

picos um pouco maiores de anidrita, indicando que nem todo sulfato foi consumido na 

formação de compostos hidratados. Apesar disso, a resistência mecânica aumentou 

nessa idade. 

 

 

 
Figura 39 - Análises de TG/DTG dos cimentos curados em solução de Ca(OH)2 aos 7, 49 e 
91 dias (CH: hidróxido de cálcio, C-S-H: silicato de cálcio hidratado, AFm: monossulfato) 

Fonte: Autor. 

 

Com análise dos gráficos de TG/DTG (Figura 39), foram confirmados os 

compostos hidratados formados observados nas análises de DRX, sendo silicato de 

cálcio hidratado e hidróxido de cálcio no cimento Portland, e etringita e gipsita nos 

cimentos supersulfatados. Além disso, pôde ser verificada a formação de hidrotalcita 

ou monossulfato nas pastas de CSS e a formação de calcita em todas as amostras 

de cimento, indicando a carbonatação das amostras, assim como verificado por 

Gruskovnjak et al. (2008) em pastas de cimento supersulfatado. 

Nos cimentos supersulfatados, os maiores picos de perda de massa de etringita 

e gipsita foram formados na composição 80.20 G, assim como verificado por Rubert 

et al. (2018). 
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As análises de TG/DTG confirmaram a instabilidade do CSS verificada nas 

análises de DRX aos 49 dias, com exceção da composição 90.10 G, que não 

apresentou redução de perda de massa nessa idade. 

Na Tabela 11 são apresentados os resultados de perda de massa dos cimentos 

curados em solução de Ca(OH)2. Quanto maior o percentual de perda de massa, 

maior a quantidade formada de determinado composto. 

 

Tabela 11 - Perda de massa dos cimentos curados em solução de Ca(OH) 2 

Cimento 
Perda de massa (%) ao longo do tempo de cura 

7 dias 49 dias 91 dias 

CP V-ARI RS 25,42 24,97 27,72 

CSS 80.20 G 22,17 19,00 25,10 

CSS 90.10 G 20,97 21,98 20,36 

CSS 90.10 F 20,62 18,49 22,70 

Fonte: Autor. 

 

 Com análise da perda de massa das amostras, pôde-se observar que as 

maiores foram para o cimento Portland; os valores de perda de massa foram 

semelhantes para os cimentos supersulfatados, com maiores perdas para a 

composição 80.20 G indicando que esta composição possuía maior quantidade de 

produtos hidratados formados. 

 Além disso, os percentuais de perda de massa aos 49 dias, na cura em 

Ca(OH)2, foram reduzidos nos cimentos supersulfatados, confirmando a instabilidade 

dos compostos hidratados formados, que pode ter pode ter ocorrido em função da 

excessiva alcalinidade do sistema de cura em solução de Ca(OH)2. 
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Figura 40 - Análises de MEV da matriz dos cimentos curados em solução de Ca(OH)2 aos 7 

dias de idade (a) CSS 80.20 G; (b) CSS 90.10 G; (c) CP V-ARI RS; (d) CSS 90.10 F 
Fonte: Autor. 

 

Com análise das matrizes de pasta aos 7 dias, apresentadas na Figura 40, 

pôde-se observar uma superfície mais compacta da matriz de CSS 80.20 G. As 

maiores fissuras e maior porosidade foram observadas na composição de CSS com 

fosfogesso (Figura 41 (d)), seguido das amostras de CP e do CSS 90.10 G. Dessa 

forma, verificou-se que, com a utilização de gipsita como fonte de sulfato de cálcio, 

obteve-se o maior preenchimento da matriz. 

A Tabela 12 a seguir apresenta os resultados do ensaio de absorção de água, 

iniciado aos 7 dias de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

(c) (d) 

(a) (b) 
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Tabela 12 - Absorção de água média das pastas 

Composições de 

cimento 
CP V-ARI RS CSS 80.20 G CSS 90.10 G CSS 90.10 F 

Absorção de água (%) 

com secagem  a 

(105±5)°C 

30,48 39,89 39,41 39,38 

Absorção de água (%) 

com secagem  a 

(50±5)°C 

8,90 8,91 9,41 8,46 

Fonte: Autor. 

 

Quando considerada a temperatura de secagem das amostras de (105±5)°C, 

conforme estabelecido pela NBR 9778:2009, o menor percentual de absorção de água 

foi obtido com a utilização do cimento Portland. Os valores de absorção de todas as 

composições de CSS foram considerados estatisticamente iguais para o nível de 

significância de 5%. 

Com a secagem das amostras a (50±5)°C os valores de absorção de água 

foram semelhantes para todos os cimentos, sendo o menor percentual de absorção 

de água apresentado pelo CSS 90.10 F.  

Baseado nas análises de caracterização dos cimentos, é esperado o melhor 

comportamento da composição de CSS 80.20 G na situação de ataque por sulfatos, 

especialmente em relação ao sulfato de magnésio, que decompõe a estrutura de        

C-S-H da matriz.  

 

4.2 ATAQUE POR SULFATOS 

4.2.1 Análise visual 

 A Figura 41 apresenta as amostras após 120 dias de ataque pelo sulfato de 

sódio e magnésio. 
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Figura 41 - Amostras de pasta após 120 dias de exposição aos sulfatos: (a) CP V-ARI RS – 
MgSO4; (b) CP V-ARI RS – Na2SO4; (c) CSS 80.20 G – MgSO4; (d) CSS 80.20 G – Na2SO4; (e) 
CSS 90.10 G – MgSO4; (f) CSS 90.10 G – Na2SO4; (g) CSS 90.10 F – MgSO4; (h) CSS 90.10 F 

– Na2SO4 
Fonte: Autor. 

 

Em relação ao ataque de Na2SO4, não foram observadas modificações físicas 

nas amostras de CSS em 120 dias de ataque, um indicativo da durabilidade desse 

cimento a esse tipo de sulfato. Já as amostras de CP sofreram fissuração nesse tipo 

de ataque. 

No ataque por MgSO4, pôde-se observar a decomposição das amostras com 

10% de sulfato de cálcio. Nas amostras da composição CSS 80.20 G não foram 

observadas modificações físicas. Quanto às amostras de CP, observou-se a formação 

de uma camada gelatinosa de gipsita e brucita (hidróxido de magnésio), como pode 

ser observado na Figura 41 (a). 

De acordo com Grounds, Nowell e Wilburn (2003), o CSS é resistente aos 

sulfatos de sódio e de cálcio, mesmo quando a etringita é decomposta. Isso ocorre 

devido ao fato que, como um dos produtos da decomposição é o sulfato de cálcio, as 

fases de alumina são consumidas, impedindo sua reação com outros íons sulfato e 

evitando a formação de compostos expansivos. Apesar disso, quando o CSS é 

exposto ao ataque por sulfato de magnésio, todas as amostras são rapidamente 

decompostas, independentemente da presença de etringita. 

Nas diferentes composições de CSS, devido ao baixo teor de hidróxido de 

cálcio, não ocorreu a formação de brucita na superfície dos corpos de prova. Dessa 

forma, sem uma camada protetora, a difusão dos íons de sulfato de magnésio ocorreu 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 
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mais rapidamente e o C-S-H foi convertido em M-S-H, o que levou à perda de rigidez 

da matriz e ocasionou a decomposição das amostras (SANTHANAM; COHEN; OLEK, 

2003). 

No caso do CP, de acordo com Souza (2006), a menor variação dimensional 

do cimento Portland exposto à solução de MgSO4 justifica-se em função da formação 

de uma camada gelatinosa de gipsita e brucita na superfície das amostras, o que 

reduziu a entrada de sulfato nos corpos de prova, retardando o processo de ataque. 

Por outro lado, a fissuração dos corpos de prova de CP no ataque de Na2SO4 

aceleraram o processo expansivo, pois permitiram maior entrada de sulfatos em seu 

interior. De acordo com Mehta e Monteiro (2014), a presença de fissuras facilita a 

penetração de água agressiva no interior dos corpos de prova. 

A Figura 42 relacionada na sequência apresenta os corpos de prova cúbicos 

de CP V-ARI RS nas soluções de ataque. 

 

 
Figura 42 - Amostras de pasta de CP V-ARI RS após 91 dias de exposição ao MgSO 4 

(esquerda) e Na2SO4 (direita) 
Fonte: Autor. 

 

Como pode ser observado na Figura 42, assim como nos corpos de prova de 

variação dimensional, no CP V-ARI RS exposto ao sulfato de magnésio ocorreu a 

formação de brucita e gipsita. Nos corpos de prova expostos ao sulfato de sódio não 

foram verificadas alterações físicas, assim como nos corpos de prova de CSS, para 

ambos os sulfatos utilizados. 

 

4.2.2 Variação dimensional 

 Depois da cura em câmara úmida por 7 dias, as pastas de CSS e CP V-ARI RS 

foram expostas ao ataque por sulfatos de sódio e magnésio e também curadas em 

solução de Ca(OH)2. Na Figura 43 são apresentados os resultados da variação 
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dimensional absoluta dos corpos de prova, ou seja, em relação às medições de seus 

comprimentos iniciais. 

 

 
Figura 43 - Variação dimensional dos corpos de prova prismáticos ao longo de 120 dias 

Fonte: Autor. 

 

 Na variação dimensional no ataque por Na2SO4 não houve variação 

significativa para as composições de CSS, sendo que todas as amostras 

apresentaram retração. A composição com 20% de sulfato de cálcio apresentou os 

maiores percentuais de retração.  

 Quando utilizado o ataque por MgSO4, pôde-se observar comportamento de 

retração nas pastas com 10% de sulfato de cálcio. Já na composição 80.20 G ocorreu 

processo expansivo, sendo ultrapassado o limite da metodologia NIST Test para que 

o cimento seja considerado resistente ao ataque por sulfatos, em apenas 28 dias. 

No processo de ataque por sulfatos do CP V-ARI RS foi observada maior 

expansão com o ataque por Na2SO4, superior ao limite de 0,10% aos 49 dias de 

ataque, classificando o cimento como não-resistente ao sulfato de sódio, de acordo 

com a metodologia NIST Test. No caso do ataque por MgSO4, menor expansão foi 

observada no CP (abaixo do limite de 0,10% em 56 dias), classificando o cimento 

como resistente ao ataque de sulfato de magnésio. 

O comportamento das composições de CSS 90.10 G e 90.10 F, que pode ser 

melhor observado nas Figuras 44 e 45, foi semelhante no ataque por sulfatos, ambas 

abaixo do limite expansivo de 0,10% aos 56 dias, sendo considerados resistentes ao 
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sulfato de sódio e de magnésio. Nas duas composições pôde ser observado também 

que o processo de hidratação em Ca(OH)2 gerou expansão superior à que ocorreu no 

ataque pelos sulfatos. 

 

 
Figura 44 - Variação dimensional dos corpos de prova de CSS 90.10 G em 120 dias 

Fonte: Autor. 

 

 
Figura 45 - Variação dimensional dos corpos de prova de CSS 90.10 F em 120 dias 

Fonte: Autor. 

 

Na composição 80.20 G (Figura 46), destacou-se a expansão apresentada com 

a utilização do sulfato de magnésio, que ultrapassou o limite expansivo em apenas 28 

dias de ataque. Seguindo a mesma tendência das demais composições de CSS, o 

processo de hidratação dessa composição de CSS também foi expansivo. 
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Figura 46 - Variação dimensional dos corpos de prova de CSS 80.20 G em 120 dias 

Fonte: Autor. 

 

Com análise geral dos resultados nota-se que o cimento Portland não foi 

resistente ao ataque por sulfato de sódio e o CSS 80.20 G não foi resistente ao sulfato 

de magnésio. Apesar disso, a utilização de corpos de prova com dimensão superior 

ao estabelecido pela metodologia NIST Test (20 mm a mais de comprimento) pode ter 

influenciado nos resultados de variação dimensional. 

De acordo com Souza (2016), a maior variação dimensional apresentada pelo 

cimento Portland, quando exposto ao sulfato de sódio, pode ser justificada devido à 

maior formação de hidróxido de cálcio. Além disso, a presença de fissuras (Figura 41 

(b)) facilitou a penetração da solução de sulfatos no interior dos corpos de prova, 

acelerando seu processo de deterioração (MEHTA; MONTEIRO, 2014).  

No caso do cimento Portland, a menor expansão observada com a utilização 

da solução de MgSO4 deveu-se à formação de uma camada de brucita (Figura 41 (a)), 

que, por dificultar a difusão dos íons sulfato para o interior do corpo de prova, reduziu 

a taxa de formação de etringita. Apesar disso, devido a descalcificação do C-S-H, o 

ataque por sulfato de magnésio tende a ser mais severo, com redução da resistência 

e degradação da pasta de cimento (MAKHLOUFI et al., 2016; SOUZA, 2006). De 

acordo com Santhanan, Cohen e Olek (2003), após a formação de uma camada 

superficial de brucita, ocorre a formação de uma subcamada de gipsita. Depois da 

formação dessas camadas, o ingresso da solução de sulfatos nos corpos de prova 

ocorre por difusão, com uma taxa de deterioração crescente. A formação da camada 

de brucita, apesar de reduzir a entrada de agente agressivos, não impede a conversão 

do C-S-H em M-S-H e a consequente perda de resistência e desagregação da 

amostra.  
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Resultados semelhantes aos verificados neste estudo também foram obtidos 

por Pinto (2019), que verificou expansão do cimento Portland tipo V exposto ao sulfato 

de sódio; para os cimentos CP III RS e CSS, não foi verificada expansão. No caso do 

ataque por MgSO4, todos os cimentos analisados foram considerados resistentes, não 

apresentando expansão em 6 semanas de análise. 

 

4.2.3 Variação de massa 

Nos corpos de prova utilizados para verificação da variação dimensional 

também foi analisada a variação de massa que ocorreu ao longo do processo de 

ataque por sulfatos e de cura em solução de hidróxido de cálcio. A Figura 47 a seguir 

apresenta esses resultados. 

 

 
Figura 47 - Variação de massa dos corpos de prova prismáticos em 120 dias de análise 

Fonte: Autor. 

 

 No ataque por Na2SO4 não foi observada influência da fonte e dos teores de 

sulfato de cálcio utilizados; não ocorreu variação de massa durante 120 dias de ataque 

e o comportamento foi semelhante ao verificado na cura em solução de Ca(OH)2. 

 No ataque por MgSO4, as composições de CSS com 10% de sulfato de cálcio 

apresentaram os maiores percentuais de ganho de massa, com redução ao final das 

análises, devido a degradação das amostras que iniciou aos 28 dias de ataque (Figura 

41 (e), (g)). 
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 No caso do cimento Portland, observou-se ganho de massa nas duas formas 

de ataque por sulfatos, com maior percentual para o sulfato de magnésio, o que pode 

ser justificado pela formação da camada de brucita na superfície das amostras, 

camada esta que não era removida no processo de secagem dos corpos de prova 

(Figura 41 (a)). 

Em todos os cimentos e soluções utilizadas, os percentuais de ganho de massa 

permaneceram dentro dos limites estabelecidos pela metodologia NIST Test, que é 

de 1% de ganho ou perda de massa. Com análise das composições de CSS, pôde-se 

perceber que não houve influência significativa do teor e da fonte de sulfato de cálcio 

utilizados no caso do ataque por Na2SO4. Já no ataque por MgSO4, a composição de 

CSS com 20% de sulfato de cálcio apresentou maior estabilidade de massa. 

De acordo com Pinto (2019), que utilizou barras de argamassa de       

25x25x285 mm expostas às soluções de sulfato de sódio e magnésio durante 20 

semanas, o ganho de massa das amostras deve-se à reação entre os íons sulfatos e 

das fases hidratadas, gerando produtos que se depositam nos espaços vazios e 

promovem a densificação da amostra. 

Nos corpos de prova cúbicos submetidos ao ataque por sulfatos também foram 

realizadas medições de massa. Na Figura 48 estão apresentados esses resultados. 

 

 
Figura 48 - Variação de massa dos corpos de prova utilizados no ensaio de resistência à 

compressão 

Fonte: Autor. 
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Os corpos de prova cúbicos de CSS apresentaram o mesmo comportamento 

observado nos prismas, com ganho de massa quando expostos ao sulfato de 

magnésio, especialmente nas composições 90.10 G e 90.10 F. No ataque de Na2SO4 

não ocorreu variação de massa. 

No CP, da mesma forma, foi verificado ganho de massa nas duas formas de 

ataque, com maior percentual nas amostras expostas ao MgSO4. 

 

4.2.4 Resistência mecânica 

Na Figura 49 são apresentados os resultados de resistência à compressão dos 

corpos de prova submetidos ao ataque por sulfatos, que estão descritos no Apêndice 

A. 

 

 
Figura 49 - Resistência à compressão dos corpos de prova produzidos com diferentes 

tipos de cimento aos 7, 49 e 91 dias 

Fonte: Autor. 

 

Como pode ser visto na Figura 49, no ataque por Na2SO4 foi observado 

comportamento semelhante para as composições 80.20 G e 90.10 G. A utilização de 

fosfogesso como fonte de sulfato de cálcio (90.10 F) acarretou na redução da 

resistência mecânica do cimento supersulfatado.  
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 Da mesma forma, no ataque por MgSO4, aos 49 dias, melhor comportamento 

foi observado nas composições de CSS com gipsita. Aos 91 dias houve queda de 

resistência mecânica nas três composições de CSS analisadas. 

 Dessa forma, quanto à resistência mecânica, pôde-se perceber maior influência 

da fonte de sulfato de cálcio utilizada; os melhores resultados foram obtidos com 

utilização de gipsita. 

 No cimento Portland, no ataque por Na2SO4, ocorreu uma leve queda de 

resistência aos 91 dias de idade. Já no ataque por MgSO4, o CP apresentou 

estabilização de resistência até os 91 dias. 

 Com análise das resistências dos quatro cimentos, pôde-se verificar que o 

cimento CP V-ARI RS apresentou maior resistência, independentemente do tempo de 

cura e do tipo de ataque por sulfatos. Além disso, verificou-se que, mesmo em solução 

de ataque por sulfatos, a resistência mecânica dos corpos de prova aumentou ou 

manteve-se constante ao longo do tempo, sendo estatisticamente iguais entre si 

mesmas nas idades de 49 dias, em todas as soluções.  

Apesar do bom comportamento apresentado pelas composições de CSS no 

ataque por sulfato de sódio, todas as composições expostas ao MgSO4 apresentaram 

redução de resistência mecânica aos 91 dias. Esse comportamento pode estar 

relacionado com a decomposição do C-S-H que, devido ao pequeno teor de 

portlandita da matriz, é rapidamente descalcificado (MEHTA; MONTEIRO, 2014). 

De acordo com Lea (1998) e Taylor (1997), o CSS apresenta resistência 

superior em ambientes agressivos devido ao consumo de aluminatos para formação 

de etringita no processo de hidratação e devido à ausência de hidróxido de cálcio 

(Ca(OH)2) na mistura, restringindo o ataque por sulfatos. Apesar disso, essa condição 

não foi verificada no ataque por MgSO4. 

A maior resistência mecânica apresentada pelo cimento Portland, de acordo 

com Richardson (2000), deveu-se a maior relação Ca/Si do C-S-H. Segundo o autor, 

em cimentos com elevado teor de escória, como é o caso do CSS, a relação Ca/Si 

tende a ser reduzida, o que influencia negativamente na resistência mecânica. 

No caso do ataque por sulfatos em cimentos supersulfatados, o aumento da 

resistência mecânica até os 49 dias estava associado ao preenchimento dos poros 

pelos produtos das reações químicas (gipsita e etringita), que promoveram maior 

compacidade da matriz (ZHU; CAO; CHEN, 2013). 
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4.2.5 Análises microestruturais 

 As análises microestruturais foram realizadas nas amostras das pastas de 

cimento na cura em Ca(OH)2 e no ataque pelos sulfatos de sódio e magnésio aos 49 

e 91 dias. 

 

4.2.5.1 Difratometria de raios X (DRX) 

A técnica de difratometria de raios X foi utilizada neste estudo para identificar 

os produtos formados durante a hidratação dos cimentos na cura em solução de água 

com cal e no ataque por sulfatos de sódio e magnésio. Nas Figuras 50, 51, 52 e 53 a 

seguir, são apresentados os resultados dessas análises. 

 

 
Figura 50 - Difratogramas das pastas de CSS 80.20 G aos 49 e 91 dias (A: anidrita, C: 

calcita, CH: hidróxido de cálcio, E: etringita, G: gipsita, P: gesso) 
Fonte: Autor. 

 

 
Figura 51 - Difratogramas das pastas de CSS 90.10 G aos 49 e 91 dias (A: anidrita, C: 

calcita, CH: hidróxido de cálcio, E: etringita, G: gipsita, P: gesso) 
Fonte: Autor. 
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Figura 52 - Difratogramas das pastas de CSS 90.10 F aos 49 e 91 dias (A: anidrita, C: 

calcita, CH: hidróxido de cálcio, E: etringita, G: gipsita, P: gesso) 
Fonte: Autor. 

 

No ataque por Na2SO4 as composições de CSS apresentaram comportamento 

semelhante quanto a formação de compostos hidratados. Na composição de CSS 

80.20 G, devido a maior proporção de sulfato de cálcio utilizada, ocorreu maior 

formação de gipsita. Nesse caso, foi verificada influência da fonte de sulfato de cálcio 

utilizada, com redução dos compostos hidratados na composição 90.10 F aos 91 dias, 

o que se deveu aos efeitos do ataque desse tipo de sulfato. 

No ataque por MgSO4 também foi verificada influência significativa da fonte de 

sulfato de cálcio utilizada, com redução dos compostos hidratados na composição 

90.10 F, aos 91 dias. 

 Para as composições de CSS produzidas com gipsita, notou-se que todas elas 

apresentaram picos de intensidade semelhante. De acordo com Pinto (2019), a 

formação de etringita em idades iniciais reduz a disponibilidade de aluminatos para 

reagir com os sulfatos provenientes de fontes externas em idades avançadas, 

prevenindo, dessa forma, a formação de produtos expansivos. 

Nas pastas curadas em solução de Ca(OH)2, o cálcio da própria solução pode 

ter sido consumido para formar etringita e anidrita nas pastas de cimento. Apesar 

disso, na idade de 49 dias, as pastas de CSS apresentaram picos característicos da 

formação de gesso (CaSO4.0,5H2O), o que caracterizou uma instabilidade dos 

produtos hidratados formados. 

Rubert et al. (2018) também observaram instabilidade da etringita em pastas 

de CSS. Segundo os autores, a instabilidade mostrou-se mais acentuada com o 

aumento de ativador alcalino utilizado na produção do cimento. Nesse caso, a 
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instabilidade da etringita foi associada à alta concentração de sulfatos solúveis 

disponíveis, que induziram a precipitação de etringita na superfície dos grãos de 

escória, resultando em seu isolamento e conversão em monossulfato. No caso de 

baixa disponibilidade de sulfato de cálcio, pode ocorrer a conversão de etringita em 

monossulfato devido à falta de íons sulfatos na solução. Assim como ocorreu no 

trabalho de Rubert et al. (2018), nesse estudo também não foi observada a presença 

de monossulfato nas análises de DRX devido à pequena quantidade formada. 

 

 
Figura 53 - Difratogramas das pastas de CPV-ARI RS aos 49 e 91 dias (C: calcita, CH: 

hidróxido de cálcio, E: etringita, G: gipsita) 
Fonte: Autor. 

 

 No cimento Portland (Figura 53) não houve influência do ataque pelos sulfatos; 

os picos de produtos hidratados formados foram semelhantes à cura em solução de 

Ca(OH)2, tanto aos 49 como aos 91 dias.  

Com análise individual da variação de intensidade da etringita das pastas 

(Figura 54), verificou-se a instabilidade dos corpos de prova curados em solução de 

Ca(OH)2. No cimento Portland, aos 91 dias, a redução da quantidade de etringita 

formada ocorreu paralelamente ao aumento da formação de hidróxido de cálcio. 
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Figura 54 - Variação de intensidade da etringita nas pastas de cimento aos 7, 49 e 91 dias 

Fonte: Autor. 

 

De acordo com Palou et al. (2005), o endurecimento das pastas limita a taxa 

de dissolução das fases presentes no cimento. Além disso, a hidratação primária 

provoca o isolamento dos grãos anidros e, como consequência, ocorre a redução da 

taxa de dissolução e de difusão de íons na pasta endurecida. A redução da taxa de 

dissolução da anidrita acarreta na falta de sulfatos necessários para formação e 

manutenção da camada de etringita. A etringita é sensível a fatores como: pH, relação 

Al(OH)4
-/SO4

2- e relação Ca2+/SO4
2-, sendo convertida rapidamente em monossulfato.  

Palou et al. (2005) verificaram a instabilidade da etringita em análises de MEV 

devido à falta de equilíbrio químico do sistema. Com a etringita degradada, ocorreu a 

conversão da mesma em monossulfato, que, na presença de SO4
2-, formou etringita 

secundária. Além disso, o aumento do pH do sistema também aumentou a 

instabilidade da etringita formada. 

A Figura 55 apresenta a variação de intensidade de gipsita, determinada por 

meio das análises de difratometria de raios X. Nesse caso, também foi verificada a 

instabilidade dos corpos de prova curados em Ca(OH)2. As maiores intensidades de 

gipsita foram observadas no CSS 80.20 G, devido a maior quantidade de sulfato de 

cálcio utilizada nessa composição. A maior formação de gipsita verificada no CSS 

80.20 G justifica a maior resistência mecânica apresentada por essa composição. 
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Figura 55 - Variação de intensidade da gipsita nas pastas de cimento aos 7, 49 e 91 dias 

Fonte: Autor. 

 

4.2.5.2 Termogravimetria (TG/DTG) 

 De acordo com Gruskovnjak et al. (2008), durante a formação de determinados 

compostos hidratados podem ocorrer sobreposições, como é o caso do C-S-H, que 

em análises térmicas pode ocorrer em faixas de temperatura concomitantes com as 

decomposições da etringita e/ou gipsita. Segundo Garg, Jain e Singh (2009), a 

etringita apresenta picos entre 90-110°C, a gipsita entre 120-130°C. 

Nas Figura 56, 57, 58 e 59 são apresentadas as curvas de análises de TG/DTG 

dos cimentos aos 49 e 91 dias. 
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Figura 56 - Curvas TG/DTG das pastas de CSS 80.20 G aos 49 e 91 dias 

Fonte: Autor. 

 

Para o CSS 80.20 G (Figura 56), aos 49 dias, foi confirmada a instabilidade da 

etringita, com redução dos picos dos produtos hidratados na solução de Ca(OH)2. 

Nessa idade, a maior perda de massa de etringita ocorreu no ataque de Na2SO4; no 

ataque de MgSO4 ocorreu maior perda de massa de gipsita, com redução da 

quantidade de etringita e/ou C-S-H. 

Aos 91 dias, a composição com 20% de sulfato de cálcio apresentou perda de 

massa semelhante em todas as soluções utilizadas. De acordo com Gracioli et al. 

(2018), a maior perda de massa apresentada pelo CSS 80.20 G é justificada pela 

maior quantidade de gipsita da amostra. 

Segundo Gruskovnjak et al. (2008), a fase C-S-H do cimento supersulfatado, 

além de não ser verificada nas análises de DRX, se sobrepõe aos picos de etringita e 

gipsita nas análises de TG/DTG.  
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Figura 57 - Curvas TG/DTG das pastas de CSS 90.10 G aos 49 e 91 dias 

Fonte: Autor. 

 

No CSS 90.10 G (Figura 57), aos 49 dias, o processo de ataque por sulfatos 

provocou maior perda de massa, especialmente de etringita. 

Aos 91 dias, a maior perda de massa de etringita ocorreu para o ataque de 

Na2SO4, muito superior às situações de cura em Ca(OH)2 e ataque de MgSO4, que 

mostraram instabilidade da etringita e gipsita formadas. 
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Figura 58 - Curvas TG/DTG das pastas de CSS 90.10 F aos 49 e 91 dias 

Fonte: Autor. 

 

No CSS 90.10 F (Figura 58), aos 49 dias, também ocorreu redução dos picos 

de perda de massa de etringita e gipsita na cura em solução de Ca(OH)2. 

Aos 91 dias os maiores picos de perda de massa foram apresentados pelo CSS 

90.10 F curado em solução de Ca(OH)2; ocorreu maior redução dos picos no ataque 

pelos sulfatos de sódio e de magnésio. Essas reduções de perdas de massa indicam 

que o C-S-H e a etringita estão sendo atacados pelos sulfatos. 

Com análise geral dos resultados de TG/DTG nos cimentos supersulfatados 

pôde-se observar que, no ataque por Na2SO4, os maiores picos de perda de massa 

de etringita e C-S-H foram obtidos com a composição 90.10 G, seguida da composição 

80.20 G; as análises também indicaram menor formação de compostos hidratados na 

composição 90.10 F. No ataque por MgSO4 foi verificada instabilidade de etringita e 

C-S-H na composição 80.20 G aos 49 dias. Já nas composições de CSS com 10% de 

sulfato de cálcio, a instabilidade decorrente do ataque pelos sulfatos foi verificada aos 

91 dias de idade. 
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Figura 59 - Curvas TG/DTG das pastas de CPV-ARI RS aos 49 e 91 dias (CH: hidróxido de 

cálcio, CSH: silicato de cálcio hidratado) 
Fonte: Autor. 

 

Neste estudo, nas análises de TG/DTG do cimento Portland (Figura 59), pôde-

se observar que a perda de massa do C-S-H ocorreu entre 40 e 200°C, do hidróxido 

de cálcio entre 400 e 450°C e da calcita entre 620 e 710°C.  

O processo de ataque pelos sulfatos provocou a redução do CH aos 49 dias, 

com redução dos picos de perda de massa para ambos os sulfatos utilizados. Apesar 

disso, o ataque por sulfatos aumentou a perda de massa de C-S-H nessa idade. 

Aos 91 dias a perda de massa foi semelhante para todas as soluções utilizadas, 

mas novamente notou-se a redução dos picos de decomposição do hidróxido de 

cálcio. 

Na Tabela 13 são apresentados os percentuais de perda de massa das pastas 

de cimento curadas em solução de hidróxido de cálcio e submetidas ao ataque por 

sulfato de sódio e de magnésio. 
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Tabela 13 - Perda de massa dos cimentos aos 49 e 91 dias na cura em Ca(OH) 2 e no ataque 
por Na2SO4 e MgSO4 

Cimento 
Perda de massa (%) ao longo do tempo 

Ca(OH)2 Na2SO4 MgSO4 

 49 dias 91 dias 49 dias 91 dias 49 dias 91 dias 

CP V-ARI RS 24,97 27,72 26,06 26,27 25,72 24,10 

CSS 80.20 G 19,00 25,10 24,52 22,53 20,59 24,38 

CSS 90.10 G 21,98 20,36 21,84 22,76 23,19 20,90 

CSS 90.10 F 18,49 21,93 20,55 18,93 23,54 19,79 

Fonte: Autor. 

 

Quanto à perda de massa, foram observados maiores percentuais para o 

cimento Portland. Os valores de perda de massa do CSS 80.20 G comprovaram a 

instabilidade na solução de MgSO4 aos 49 dias e na cura em solução de Ca(OH)2 na 

mesma idade. Já no CSS 90.10 F, foi verificada menor perda de massa aos 49 dias, 

nas solução de Ca(OH)2 e, aos 91 dias, no ataque pelos sulfatos. 

 

4.2.5.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 Nas Figuras 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 são apresentadas as imagens de 

MEV dos diferentes tipos de cimento analisados nesse estudo. Para efeito de 

comparação da morfologia das amostras, foram utilizados os aumentos de 5000 e 

20000x. 
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Figura 60 - MEV da matriz de CSS 80.20 G aos 49 dias com aumentos de 5000x (esquerda) 

e 20000x (direita) em solução de (a) Ca(OH)2, (b) Na2SO4 e (c) MgSO4 
Fonte: Autor. 

 

Na composição 80.20 G (Figura 60), foi observada a formação de etringita e   

C-S-H. No ataque por MgSO4, verificou-se a presença de etringita neoformada, assim 

como verificado no trabalho de Melo (2010). De acordo com a referida autora, a 

etringita neoformada é um indicativo da transição entre as fases AFm (monossulfato) 

e AFt (etringita). 
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Figura 61 - MEV da matriz de CSS 90.10 G aos 49 dias com aumentos de 5000x (esquerda) 

e 20000x (direita) em solução de (a) Ca(OH)2, (b) Na2SO4 e (c) MgSO4 
Fonte: Autor. 

 

Na Figura 61 encontram-se as imagens da composição de CSS 90.10 G. Nessa 

composição, na cura em Ca(OH)2, foi observada a formação de “bolas de etringita”, 

com menor relação S/Ca (enxofre/cálcio). 

A formação das “bolas de etringita” justificam o comportamento instável 

apresentado por essa composição, na cura em Ca(OH)2, aos 49 dias. Nessa idade 

também foi verificada redução dos produtos formados nas análises de DRX e 

TG/DTG. 
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Figura 62 - MEV da matriz de CSS 90.10 F aos 49 dias com aumentos de 5000x (esquerda) 

e 20000x (direita) em solução de (a) Ca(OH)2, (b) Na2SO4 e (c) MgSO4 
Fonte: Autor. 

 

Na Figura 62, onde são apresentadas as imagens da composição de CSS 

90.10 F aos 49 dias, pôde ser observado o início da formação de etringita massiva no 

ataque por Na2SO4 (b), com maior relação S/Ca em comparação com as demais 

etringitas formadas. 

Na cura em Ca(OH)2 e no ataque por MgSO4, foi verificada a formação de 

etringita e C-S-H, o que justifica as melhores resistências mecânicas apresentadas 

nessas duas situações de cura.  
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Figura 63 - MEV da matriz do CP V-ARI RS aos 49 dias com aumentos de 5000x (esquerda) 

e 20000x (direita) em solução de (a) Ca(OH)2, (b) Na2SO4 e (c) MgSO4 
Fonte: Autor. 

 

 Na Figura 63 são apresentadas as imagens das amostras de CP V-ARI RS na 

cura em solução de Ca(OH)2 e submetidas ao ataque de Na2SO4 e MgSO4. Mesmo 

aos 49 dias, já pôde ser identificada pequena quantidade de sulfatos na composição 

química das pastas expostas ao MgSO4 (Tabela 34, Apêndice B), mas não foi 

observada a formação de produtos expansivos. Como pode ser observado, na 

hidratação do cimento Portland ocorreu predominantemente a formação de C-S-H.  
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Figura 64 - MEV da matriz de CSS 80.20 G aos 91 dias com aumentos de 5000x (esquerda) 

e 20000x (direita) em solução de (a) Ca(OH)2, (b) Na2SO4 e (c) MgSO4 
Fonte: Autor. 

 

Na Figura 64 pode-se observar que, nas amostras de CSS 80.20 G formaram-

se regiões de grande pulverulência, especialmente na cura em Ca(OH)2, com 

formação de produtos como calcita, monossulfato e etringita neoformada. 

No ataque por sulfatos, em ambos os ataques, verificou-se a transição entre as 

fases AFm e AFt, justificando as resistências mecânicas, inferiores à cura em 

Ca(OH)2, principalmente no ataque por MgSO4. Da mesma forma, a predominância 

calcita 
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de etringita neoformada em toda a matriz do cimento exposta ao ataque por sulfato 

de magnésio justificou a maior expansão verificada. 

 

  

 

 
Figura 65 - MEV da matriz de CSS 90.10 G aos 91 dias com aumentos de 5000x (esquerda) 

e 20000x (direita) em solução de (a) Ca(OH)2, (b) Na2SO4 e (c) MgSO4 
Fonte: Autor. 

 

Na Figura 65, onde são apresentadas as imagens da composição de CSS 

90.10 G aos 91 dias, foi verificada a formação de etringita neoformada em todas as 

condições de cura, sendo a maior quantidade encontrada no ataque por MgSO4, que 
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tem por característica ser mais agressivo. A maior quantidade de etringita neoformada 

justificou a menor resistência mecânica apresentada no ataque por MgSO4. 

 

  

 

 
Figura 66 - MEV da matriz de CSS 90.10 F aos 91 dias com aumentos de 5000x (esquerda) 

e 20000x (direita) em solução de (a) Ca(OH)2, (b) Na2SO4 e (c) MgSO4 
Fonte: Autor. 

 

Na composição de CSS 90.10 F (Figura 66), aos 91 dias, foi observada a 

formação de etringita massiva na cura em Ca(OH)2. No caso do ataque por sulfatos 

pode ser observada a presença de etringita neoformada, com maior quantidade no 
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ataque por sulfato de magnésio, que também apresentou queda de resistência 

mecânica. 

Tosun e Baradan (2010) e Melo (2010) também verificaram a formação de 

etringita massiva nas amostras de argamassa. A morfologia da etringita depende da 

idade e do seu local de formação. A etringita massiva se forma em locais estreitos e 

pequenos poros, já as “bolas de etringita” são formadas em poros de maiores 

dimensões (TOSUN; BARADAN, 2010). 
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Figura 67 - MEV da matriz de CP V-ARI RS aos 91 dias com aumentos de 5000x (esquerda) 

e 20000x (direita) em solução de (a) Ca(OH)2, (b) Na2SO4 e (c) MgSO4 
Fonte: Autor. 

 

O silicato de cálcio hidratado (C-S-H) pode ter morfologias, composições e 

graus de cristalinidade bastante variáveis, dependendo do tempo de reação, teores 

de adição de cimento, temperatura e relação água/cimento (KURDOWSKI, 2014; 

MEHTA; MONTEIRO, 2014). 

Na matriz de CP curado em Ca(OH)2 (Figura 67 (a)), verificou-se uma estrutura 

de C-S-H reticular, em forma de favo de mel, e acículas de etringita em seu interior, 

assim como verificado por Melo (2010). No ataque pelos sulfatos foi verificada a 
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transição entre as fases monossulfato e etringita (etringita neoformada) e, no ataque 

por MgSO4, formou-se o gel silicato de magnésio hidratado (M-S-H) (Tabela 46, 

Apêndice B). 

As análises de MEV corroboraram com os resultados de resistência mecânica, 

com desempenho superior apresentado pelo CP curado em Ca(OH)2. Além disso, a 

maior quantidade de etringita neoformada no ataque por Na2SO4 está relacionada com 

a maior expansão apresentada por essa forma de ataque. 

 Com análise MEV, observou-se que, aos 49 dias, a maior compacidade da 

matriz foi apresentada pela composição de CSS 80.20 G e pelo cimento Portland, 

apesar da maior expansão apresentada por esses cimentos. Aos 91 dias, foi verificada 

a formação de etringita neoformada em todos os cimentos, indicando uma transição 

de fases entre monossulfato e etringita. Segundo Melo (2010), o monossulfato é uma 

fase instável, que fornece íons sulfatos, cálcio e aluminatos para a formação da 

etringita tardia; sua ausência em idades avançadas, indica que o processo de 

formação de etringita tardia teve início. 

Embora existam indícios de formação de etringita tardia nas composições de 

CSS, não ocorreu expansão excessiva das amostras, com exceção da composição 

80.20 G no ataque por MgSO4.  

 

4.3 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

4.3.1 Cura em solução de Ca(OH)2 

4.3.1.1 CSS 80.20 G 

A composição de CSS 80.20 G, na cura em Ca(OH)2, sofreu uma instabilidade 

próximo aos 49 dias de idade, com queda de resistência entre 28 e 49 dias, mas 

atingiu a maior resistência mecânica aos 91 dias entre as três soluções utilizadas 

(Ca(OH)2, Na2SO4 e MgSO4).  

Nas análises microestruturais de DRX, além da redução dos picos dos produtos 

de hidratação, foi observada a formação de picos de sulfato de cálcio hemi-hidratado; 

nas análises de TG/DTG, também na idade de 49 dias, foi verificada a redução dos 

picos de perda de massa dos compostos hidratados.  
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Quanto a variação dimensional na cura em solução de Ca(OH)2, verificou-se 

um comportamento expansivo, mas abaixo do estabelecido pelo NIST Test, e não 

ocorreu variação de massa significativa nas amostras.  

 

4.3.1.2 CSS 90.10 G 

A composição de CSS 90.10 G, na cura em Ca(OH)2, apresentou acentuada 

redução de resistência mecânica entre 28 e 49 dias de cura. Essa instabilidade, assim 

como ocorreu com as amostras de CSS 80.20 G, foi comprovada nas análises de 

DRX, com formação de sulfato de cálcio hemi-hidratado. Além disso, foi verificada a 

formação de “bolas de etringita” nas análises de MEV.  

O processo de hidratação dessa composição de cimento foi expansivo, mas 

abaixo do limite do NIST Test, e não ocorreu variação de massa na cura em solução 

de Ca(OH)2. 

 

4.3.1.3 CSS 90.10 F 

A composição de CSS 90.10 F apresentou a menor resistência mecânica na 

cura em solução de Ca(OH)2, também com redução de resistência entre as idades de 

28 e 49 dias.  

Apesar do aumento de resistência aos 91 dias, nas análises de DRX e TG/DTG, 

verificou-se uma redução dos picos dos produtos formados aos 91 dias, 

acompanhados da formação de etringita massiva, observada nas análises de MEV.  

Nas análises de variação dimensional e de massa, verificou-se expansão 

abaixo do limite do NIST Test e nenhuma variação de massa significativa. 

 

4.3.1.4 CP V-ARI RS 

O CP V-ARI RS apresentou bom comportamento em solução de Ca(OH)2 

quanto a resistência mecânica, mas o próprio processo de hidratação desse cimento 

foi expansivo, ultrapassando o limite de expansão da metodologia NIST Test aos 21 

dias.  

Os bons resultados de resistência mecânica foram justificados nas análises de 

MEV, onde foi observada boa compacidade da matriz. 
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4.3.2 Ataque de Na2SO4 

4.3.2.1 CSS 80.20 G 

No ataque de Na2SO4 a resistência mecânica das amostras de CSS 80.20 G 

aumentaram continuamente ao longo do tempo. Na variação dimensional foi verificada 

intensa retração, acompanhada de uma pequena redução de massa das amostras. 

As análises microestruturais acordaram com o que foi verificado na resistência 

mecânica, com formação e manutenção dos picos dos principais compostos 

hidratados formados (C-S-H, etringita e gipsita). Na análise visual não foram 

identificadas alterações físicas das amostras. Apesar disso, nas análises de MEV, foi 

verificada formação de etringita neoformada. 

 

4.3.2.2 CSS 90.10 G 

Para a composição 90.10 G, os melhores resultados de resistência mecânica 

foram obtidos no ataque por Na2SO4, tanto aos 49 quanto aos 91 dias. Quanto à 

variação dimensional, as amostras nessa solução de ataque sofreram retração, mas 

não foi verificada variação de massa.  

Nas análises de DRX e TG/DTG verificou-se a maior formação de etringita e C-

S-H quando comparado às demais formas de cura; na análise visual, não foram 

observadas mudanças físicas das amostras submetidas ao ataque de Na2SO4.  

 

4.3.2.3 CSS 90.10 F 

Na situação de ataque por Na2SO4 na composição 90.10 F, pôde ser observada 

uma evolução de resistência muito semelhante à cura em Ca(OH)2, com aumento até 

os 91 dias de idade.  

Na análise de variação dimensional foi observada retração, com expansão 

somente a partir dos 70 dias de análise, e não houve variação de massa.  

Nas análises de DRX e TG/DTG verificou-se uma redução dos picos dos 

compostos formados aos 91 dias, o que não justifica o aumento de resistência 

mecânica observado nessa idade. Nas análises de MEV, sobretudo aos 49 dias, foi 

verificada a formação de etringita massiva. 
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4.3.2.4 CP V-ARI RS 

 No ataque por Na2SO4, o cimento Portland obteve a maior resistência aos 49 

dias, mantendo resistência estatisticamente igual aos 91 dias. Apesar do bom 

desempenho quanto a resistência mecânica, nesse tipo de ataque ocorreu grande 

expansão a partir dos 49 dias e um considerável ganho de massa, assim como ocorreu 

nos corpos de prova cúbicos utilizados para verificação da resistência à compressão. 

Nas imagens de MEV, aos 91 dias, foi observada a formação de etringita 

neoformada, representando uma transição entre as fases aluminato. Além disso, nos 

corpos de prova prismáticos submetidos ao ataque por Na2SO4, foi verificada a 

presença de fissuras, evidenciando a susceptibilidade do CP a esse tipo de ataque.  

 

4.3.3 Ataque de MgSO4 

4.3.3.1 CSS 80.20 G 

No ataque por MgSO4 à composição de CSS 80.20 G, aos 91 dias, ocorreu 

queda de resistência mecânica.  

No ensaio de variação dimensional, verificou-se expansão acima do limite NIST 

Test a partir dos 28 dias de análise, acompanhado de um pequeno ganho de massa.  

Nas análises de DRX e TG/DTG, tanto aos 49 quanto aos 91 dias, foi verificada 

maior formação de gipsita, em detrimento da etringita e do C-S-H. Nessa forma de 

ataque também não foram observadas modificações visuais nos corpos de prova, mas 

foi verificada a formação de etringita neoformada nas análises de MEV. 

 

4.3.3.2 CSS 90.10 G 

Na composição 90.10 G observou-se significativa redução de resistência aos 

91 dias, acompanhada da formação de grande quantidade de etringita neoformada. 

Apesar de não apresentarem variação dimensional, nesses corpos de prova foi 

verificado significativo aumento de massa até os 56 dias de análise, com posterior 

redução de massa, que ocorreu devido à degradação das amostras.  

Nas análises de DRX e TG/DTG, tanto aos 49 quanto aos 91 dias, verificou-se 

maior formação de gipsita e, nas análises de MEV, foi verificada a formação de silicato 

de magnésio hidratado.  
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4.3.3.3 CSS 90.10 F 

No ataque por MgSO4 à composição 90.10 F, a resistência reduziu aos 91 dias, 

sendo estatisticamente igual à obtida com a composição CSS 90.10 G, na mesma 

idade.  

Na variação dimensional foi observado o mesmo comportamento que na 

solução de Na2SO4: retração no início das análises e expansão ao final dos 120 dias. 

Nas análises de DRX e TG/DTG, pôde ser observada maior formação de gipsita 

e foi verificada a redução dos picos dos compostos formados aos 91 dias.  

Nas análises de MEV foi observada a presença de etringita neoformada e, por 

meio de análise visual, pôde ser verificada acentuada decomposição das amostras. 

 

4.3.3.4 CP V-ARI RS 

No ataque por MgSO4, o CP V-ARI RS apresentou aumento de resistência 

mecânica até os 91 dias.  

Quanto às variações dimensionais e de massa, apesar do aumento, ambas 

ficaram abaixo do limite estabelecido pelo NIST Test para 56 dias de análise.  

Na análise visual dos corpos de provas expostos ao MgSO4, verificou-se a 

formação de um gel em suas superfícies, o que indicou a formação de gipsita e brucita. 

Nas análises de MEV, aos 91 dias, foi observada a presença de M-S-H, assim 

como de etringita neoformada. 

 

4.3.4 Resumo dos resultados 

 A Tabela 14 apresenta um resumo dos principais resultados obtidos neste 

estudo. 
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Tabela 14 - Resumo dos resultados 

  Tipos de cimento 

 Solução CSS 80.20 G CSS 90.10 G CSS 90.10 F CP V-ARI RS 

Análise visual 

Ca(OH)2 
sem 

alterações 

sem 

alterações 

sem 

alterações 

sem 

alterações 

Na2SO4 
sem 

alterações 

sem 

alterações 

sem 

alterações 
fissuração 

MgSO4 
sem 

alterações 

decomposição 

das amostras 

decomposição 

das amostras 

formação de 

brucita 

Variação 

dimensional 

Ca(OH)2 

expansão 

abaixo de 

0,10% 

expansão 

abaixo de 

0,10% 

expansão 

abaixo de 

0,10% 

expansão 

acima de 

0,10% 

Na2SO4 retração retração retração 

expansão de 

0,70% em 

120 dias 

MgSO4 

ultrapassa o 

limite 

expansivo 

em 28 dias 

sem variação 

dimensional 
retração 

ultrapassa o 

limite 

expansivo 

em 77 dias 

Variação de 

massa 

Ca(OH)2 
sem 

alterações 

sem 

alterações 

sem 

alterações 

sem 

alterações 

Na2SO4 

pequena 

redução de 

massa 

sem 

alterações 

sem 

alterações 

ganho de 

massa 

abaixo do 

limite de 1% 

MgSO4 

pequeno  

ganho de 

massa 

ganho de 

massa, mas 

retornou a 0% 

em 120 dias 

ganho de 

massa de 

0,5% 

ultrapassou o 

limite de 1% 

aos 91 dias 

Resistência 

mecânica 

Ca(OH)2 

aumento ao 

longo do 

tempo 

aumento ao 

longo do 

tempo 

aumento ao 

longo do 

tempo 

aumento ao 

longo do 

tempo 

Na2SO4 

aumento ao 

longo do 

tempo 

aumento ao 

longo do 

tempo 

aumento ao 

longo do 

tempo 

redução aos 

91 dias 

MgSO4 
redução aos 

91 dias 

redução aos 

91 dias 

redução aos 

91 dias 

aumentou ao 

longo do 

tempo 

Difratometria 

de raios X 

Ca(OH)2 
instabilidade 

aos 49 dias 

instabilidade 

aos 49 dias 

instabilidade 

aos 49 dias 

formação 

predominante 

de CH 

Na2SO4 

formação de 

etringita e 

gipsita 

formação de 

etringita e 

gipsita 

instabilidade 

aos 91 dias 

formação 

predominante 

de CH 

MgSO4 

formação de 

etringita e 

gipsita 

formação de 

etringita e 

gipsita 

instabilidade 

aos 91 dias 

formação 

predominante 

de CH 
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  Tipos de cimento 

 Solução CSS 80.20 G CSS 90.10 G CSS 90.10 F CP V-ARI RS 

Termogravime-

tria 

Ca(OH)2 
instabilidade 

aos 49 dias 

instabilidade 

aos 91 dias 

instabilidade 

aos 49 dias 

sem 

alterações 

Na2SO4 

maiores picos 

de perda de 

massa aos 49 

dias 

maiores picos 

de perda de 

massa de 

etringita aos 

49 e 91 dias 

instabilidade 

aos 91 dias 

redução do 

pico de perda 

de massa de 

CH 

MgSO4 
instabilidade 

aos 49 dias 

instabilidade 

aos 91 dias 

instabilidade 

aos 91 dias 

redução do 

pico de perda 

de massa de 

CH 

Microscopia 

eletrônica de 

varredura 

Ca(OH)2 

formação de 

etringita,     

C-S-H, CH, 

calcita e 

monossulfato 

formação de 

“bola de 

etringita” aos 

49 dias e 

etringita 

neoformada 

aos 91 dias 

presença de 

etringita 

massiva aos 

91 dias 

formação de 

C-S-H e 

etringita 

Na2SO4 

presença de 

etringita 

neoformada 

aos 91 dias 

presença de 

etringita 

neoformada 

aos 91 dias 

presença de 

etringita 

massiva aos 

49 dias e 

etringita 

neoformada 

aos 91 dias 

presença de 

etringita 

neoformada 

aos 91 dias 

MgSO4 

presença de 

etringita 

neoformada 

aos 49 e 91 

dias 

presença de 

etringita 

neoformada 

aos 91 dias 

presença de 

etringita 

neoformada 

aos 49 e 91 

dias 

presença de 

etringita 

neoformada 

e M-S-H aos 

91 dias 

Fonte: Autor. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Na cura em solução de Ca(OH)2 foi observada maior influência da fonte de 

sulfato de cálcio utilizada na produção de CSS, com maior instabilidade verificada com 

a utilização do fosfogesso.  

No ataque por Na2SO4 pôde ser percebida a influência da fonte de sulfato de 

cálcio utilizada nas composições de CSS. Resultados semelhantes foram obtidos com 

a utilização de 10 e 20% de gipsita, com ganho de resistência ao longo do tempo e 

manutenção dos compostos hidratados formados. Já na composição de CSS com 

fosfogesso foi observada a instabilidade dos produtos hidratados aos 91 dias. O 

melhor comportamento no ataque por Na2SO4 foi observado pela composição 80.20 

G, comprovando a eficiência da utilização de maior quantidade de sulfato de cálcio. 

Nas composições de CSS submetidas ao ataque por MgSO4, notou-se 

novamente a maior influência da fonte de sulfato de cálcio, com instabilidade das 

pastas produzidas com fosfogesso. A quantidade de sulfato de cálcio também mostrou 

influência no ataque por MgSO4, com degradação expressiva das amostras com 10% 

de sulfato de cálcio. Dessa forma, apesar da expansão verificada nas amostras 80.20 

G, essa composição mostrou maior resistência a esse tipo de ataque, comprovando a 

hipótese inicial deste estudo de que a maior quantidade de sulfato de cálcio 

contribuiria com o aumento de resistência ao ataque pelo sulfato de magnésio. 

Ao final deste estudo pôde-se concluir que o CSS apresentou melhor 

comportamento em relação ao cimento Portland no ataque por Na2SO4. Já no ataque 

por MgSO4, os cimentos supersulfatados apresentaram comportamento inferior ao 

CP. 

 

5.1 SUJESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Estudar a influência de diferentes teores de ativador alcalino no comportamento 

dos cimentos supersulfatados; 

 Estudar o comportamento de cimentos supersulfatados com maiores teores de 

sulfato de cálcio; 

 Verificar a influência do pH de diferentes soluções de cura na instabilidade dos 

cimentos supersulfatados; 
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 Avaliar o comportamento de cimentos supersulfatados no ataque por sulfatos 

utilizando diferentes concentrações de sulfatos; 

 Verificar o comportamento do CSS no ataque por sulfatos com utilização de 

corpos de prova de argamassa e de concreto; 

 Verificar se os cimentos supersulfatados apresentam resistência a outros 

ambientes agressivos. 
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APÊNDICE A 

 

 A seguir são apresentados os resultados de resistência mecânica obtidos neste 

estudo. 

 

Tabela 15 - Resistência à compressão dos corpos de prova de CSS 80.20 G curados em 
solução de Ca(OH)2 

Idade 
Resistência 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

(MPa) 

Valores 

adotados 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

MPa) 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

7 dias 

27,70 

26,23 1,38 

- 

25,50 0,75 2,94 24,97 24,97 

26,03 26,03 

14 dias 

30,09 

27,46 2,32 

- 

26,15 0,66 2,52 25,68 25,68 

26,61 26,61 

28 dias 

34,35 

32,80 1,35 

- 

32,03 0,21 0,66 32,18 32,18 

31,88 31,88 

49 dias 

30,60 

29,69 3,35 

30,60 

31,55 1,34 4,24 25,97 - 

32,49 32,49 

91 dias 

41,31 

38,37 5,11 

41,31 

41,32 0,01 0,02 41,32 41,32 

32,47 - 

* Valores adotados correspondem ao intervalo de (média + desvio padrão) e (média - desvio padrão) 

 

Tabela 16 - Resistência à compressão dos corpos de prova de CSS 80.20 G no ataque por 
sulfatos 

Ataque 
Idade 

(dias) 

Resistência 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

(MPa) 

Valores 

adotados 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

MPa) 

Coeficiente 

de 

variação 

(%) 

Na2SO4 

49 

34,67 

33,22 2,38 

34,67 

34,60 0,11 0,31 30,47 - 

34,52 34,52 

91 

36,24 

35,92 0,89 

36,24 

36,43 0,26 0,72 36,61 36,61 

34,91 - 

MgSO4 

49 

24,51 

29,72 4,63 

- 

32,32 1,50 4,64 31,26 31,26 

33,38 33,38 

91 

29,61 

28,93 0,87 

29,61 

29,42 0,28 0,94 27,95 - 

29,22 29,22 

* Valores adotados correspondem ao intervalo de (média + desvio padrão) e (média - desvio padrão) 
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Tabela 17 - Resistência à compressão dos corpos de prova de CSS 90.10 G curados em 
solução de Ca(OH)2 

Idade 
Resistência 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

(MPa) 

Valores 

adotados 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

MPa) 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

7 dias 

25,28 

23,93 1,19 

- 

23,25 0,27 1,16 23,44 23,44 

23,06 23,06 

14 dias 

26,86 

27,00 0,93 

26,86 

26,50 0,51 1,92 26,14 26,14 

27,99 - 

28 dias 

33,48 

32,83 1,29 

33,48 

33,57 0,13 0,38 33,66 33,66 

31,34 - 

49 dias 

30,04 

30,48 0,79 

- 

30,51 0,98 3,20 30,01 30,01 

30,40 31,40 

91 dias 

36,47 

33,64 2,93 

36,47 

35,15 1,87 5,31 33,83 33,83 

30,62 - 

* Valores adotados correspondem ao intervalo de (média + desvio padrão) e (média - desvio padrão) 

 

Tabela 18 - Resistência à compressão dos corpos de prova de CSS 90.10 G no ataque por 
sulfatos 

Ataque 
Idade 

(dias) 

Resistência 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

(MPa) 

Valores 

adotados 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

MPa) 

Coeficiente 

de 

variação 

(%) 

Na2SO4 

49 

34,32 

34,40 1,43 

34,32 

33,67 0,93 2,75 33,01 33,01 

35,87 - 

91 

36,25 

34,46 4,22 

36,25 

36,87 0,87 2,36 37,48 37,48 

29,64 - 

MgSO4 

49 

29,61 

28,68 2,74 

29,61 

30,22 0,86 2,85 30,83 30,83 

25,60 - 

91 

22,93 

25,06 3,08 

22,93 

23,30 0,52 2,25 23,67 23,67 

28,59 - 

* Valores adotados correspondem ao intervalo de (média + desvio padrão) e (média - desvio padrão) 
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Tabela 19 - Resistência à compressão dos corpos de prova de CSS 90.10 F curados em 
solução de Ca(OH)2 

Idade 
Resistência 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

(MPa) 

Valores 

adotados 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

MPa) 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

7 dias 

22,59 

22,32 0,30 

22,59 

22,48 0,16 0,69 22,37 22,37 

21,99 - 

14 dias 

24,67 

25,25 0,65 

24,67 

24,90 0,33 1,31 25,13 25,13 

25,96 - 

28 dias 

26,69 

26,46 1,19 

26,69 

27,11 0,59 2,17 27,52 27,52 

25,18 - 

49 dias 

20,92 

24,56 3,53 

- 

26,38 2,25 8,52 24,79 24,79 

27,97 27,97 

91 dias 

32,44 

31,31 1,03 

- 

30,75 0,48 1,56 31,09 31,09 

30,41 30,41 

* Valores adotados correspondem ao intervalo de (média + desvio padrão) e (média - desvio padrão) 

 

 
Tabela 20 - Resistência à compressão dos corpos de prova de CSS 90.10 F no ataque por 

sulfatos 

Ataque 
Idade 

(dias) 

Resistência 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

(MPa) 

Valores 

adotados 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

MPa) 

Coeficiente 

de 

variação 

(%) 

Na2SO4 

49 

28,36 

27,46 0,79 

- 

27,02 0,18 0,65 26,89 26,89 

27,14 27,14 

91 

30,49 

29,86 1,47 

30,49 

30,71 0,30 0,99 28,18 - 

30,92 30,92 

MgSO4 

49 

24,24 

26,88 2,29 

- 

28,20 0,00 0,00 28,20 28,20 

28,20 28,20 

91 

21,51 

22,98 1,40 

- 

23,72 0,81 3,43 23,14 23,14 

24,29 24,29 

* Valores adotados correspondem ao intervalo de (média + desvio padrão) e (média - desvio padrão) 
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Tabela 21 - Resistência à compressão dos corpos de prova de CP V-ARI RS curados em 
solução de Ca(OH)2 

Idade 
Resistência 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

(MPa) 

Valores 

adotados 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

MPa) 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

7 dias 

30,13 

30,11 1,50 

30,13 

30,87 1,04 3,37 28,61 - 

31,60 31,60 

14 dias 

36,64 

36,15 1,21 

36,64 

36,84 0,28 0,77 34,77 - 

37,04 37,04 

28 dias 

39,41 

36,49 3,34 

39,41 

38,31 1,56 4,08 32,85 - 

37,20 37,20 

49 dias 

39,13 

41,38 2,00 

- 

42,50 0,64 1,50 42,05 42,05 

42,95 42,95 

91 dias 

47,98 

45,23 3,11 

47,98 

46,92 1,51 3,21 45,85 45,85 

41,86 - 

* Valores adotados correspondem ao intervalo de (média + desvio padrão) e (média - desvio padrão) 

 

Tabela 22 - Resistência à compressão dos corpos de prova de CP V-ARI RS no ataque por 
sulfatos 

Ataque 
Idade 

(dias) 

Resistência 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

(MPa) 

Valores 

adotados 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

MPa) 

Coeficiente 

de 

variação 

(%) 

Na2SO4 

49 

42,90 

44,65 2,02 

42,90 

43,55 0,91 2,09 44,19 44,19 

46,86 - 

91 

43,18 

45,17 3,12 

43,18 

43,38 0,28 0,64 43,57 43,57 

48,76 - 

MgSO4 

49 

42,99 

39,43 4,19 

42,99 

41,74 1,77 4,24 40,49 40,49 

34,82 - 

91 

41,25 

43,56 1,56 

- 

43,56 1,56 3,57 44,66 44,66 

42,46 42,46 

* Valores adotados correspondem ao intervalo de (média + desvio padrão) e (média - desvio padrão) 
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APÊNDICE B 

 

Na sequência são relacionadas as análises de EDS (espectroscopia de energia 

dispersiva) que auxiliaram na identificação dos compostos observados nas análises 

de MEV, sendo Al: alumínio, Ba: bário, C: carbono, Ca: cálcio, F: flúor, Fe: ferro, K: 

potássio, Mg: magnésio, Na: sódio, O: oxigênio, P: fósforo, S: enxofre, Si: silício, Ti: 

titânio. 

 

CSS 80.20 G 49 dias – Ca(OH)2 

 

 
Figura 68 - Pontos de EDS do CSS 80.20 G 49d – Ca(OH)2 

 

Tabela 23 - Composição química do CSS 80.20 G 49 dias curado em solução de Ca(OH)2 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si O Mg Al Si S K Ca Ti 

1 48,44 2,51 4,65 11,00 4,04 0,26 29,10 - 0,14 2,65 

2 21,80 - 1,56 5,88 2,35 - 67,42 0,99 0,03 11,47 
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CSS 80.20 G 49 dias – Na2SO4 

 

 
Figura 69 - Pontos de EDS do CSS 80.20 49d – Na2SO4 

 

Tabela 24 - Composição química do CSS 80.20 G 49 dias no ataque de Na2SO4 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si O Na Mg Al Si S K Ca 

1 65,38 0,57 1,26 2,26 6,50 4,18 0,51 19,34 0,22 2,98 

2 62,37 0,43 2,69 3,31 6,66 4,76 0,46 19,32 0,25 2,90 

3 58,84 - 2,23 3,35 6,79 6,15 0,47 22,17 0,28 3,27 

4 58,59 - 1,82 3,08 7,94 4,68 0,59 23,29 0,20 2,93 
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CSS 80.20 G 49 dias – MgSO4 

 

 
Figura 70 - Pontos de EDS do CSS 80.20 G 49d – MgSO4 

 

Tabela 25 - Composição química do CSS 80.20 G 49 dias no ataque de MgSO4 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si O Na Mg Al Si P S K Ca 

1 56,07 0,40 1,53 1,86 6,11 - 8,80 1,07 24,16 0,36 3,95 

2 57,01 0,47 1,46 2,12 7,46 0,78 6,69 1,21 22,81 0,29 3,06 
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CSS 90.10 G 49 dias – Ca(OH)2 

 

 
Figura 71 - Pontos de EDS do CSS 90.10 G 49d – Ca(OH)2 

 

Tabela 26 - Composição química do CSS 90.10 G 49 dias curado em solução de Ca(OH)2 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si C O Mg Al Si S K Ca 

1 - 61,47 1,55 3,44 8,37 4,69 0,35 20,13 0,23 2,41 

2 8,81 54,26 1,34 2,53 7,21 3,41 0,14 22,30 0,15 3,09 

3 8,23 61,76 1,57 2,93 6,93 3,58 0,19 14,81 0,24 2,14 
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CSS 90.10 G 49 dias – Na2SO4 

 

 
Figura 72 - Pontos de EDS do CSS 90.10 G 49d – Na2SO4 

 

Tabela 27 - Composição química do CSS 90.10 G 49 dias no ataque de Na2SO4 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si C O Na Mg Al Si S K Ca Fe 

1 - 65,26 0,48 1,59 3,18 7,08 3,16 1,01 18,22 - 0,17 2,57 

2 9,14 59,08 - 0,70 1,37 4,54 1,02 0,53 23,63 - 0,04 5,20 

3 - 63,02 0,54 1,59 3,08 7,58 2,25 1,07 20,87 - 0,11 2,75 

4 - 50,29 - 1,60 3,91 10,43 3,54 1,58 28,26 0,39 0,13 2,71 
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CSS 90.10 G 49 dias – MgSO4 

 

 
Figura 73 - Pontos de EDS do CSS 90.10 G 49d – MgSO4 

 

Tabela 28 - Composição química do CSS 90.10 G 49 dias no ataque de MgSO4 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si O Na Mg Al Si S K Ca Ti Fe 

1 62,34 0,37 2,61 4,15 9,88 1,72 1,05 17,69 0,20 - 0,10 1,79 

2 56,39 0,36 2,03 4,45 9,09 4,13 1,49 21,68 - 0,37 0,19 2,39 

3 52,09 - 0,76 2,24 7,67 1,69 1,53 34,03 - - 0,05 4,44 

4 62,84 0,50 2,26 3,06 8,21 1,98 1,47 19,68 - - 0,10 2,40 
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CSS 90.10 F 49 dias – Ca(OH)2 

 

 
Figura 74 - Pontos de EDS do CSS 90.10 F 49d – Ca(OH)2 

 

Tabela 29 - Composição química do CSS 90.10 F 49 dias curado em solução de Ca(OH) 2 

Pontos 
Elemento (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si O Mg Al Si S K Ca Fe 

1 56,10 1,13 3,70 8,42 4,81 0,53 25,32 - 0,19 3,01 

2 60,13 1,55 3,73 8,56 4,28 0,37 21,38 - 0,20 2,50 

3 65,55 1,12 2,77 6,74 4,43 0,52 18,56 0,31 0,24 2,75 
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CSS 90.10 F 49 dias – Na2SO4 

 

 
Figura 75 - Pontos de EDS do CSS 90.10 F 49d – Na2SO4 

 

Tabela 30 - Composição química do CSS 90.10 F 49 dias no ataque de Na2SO4 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si C O F Na Mg Al Si S K Ca Fe Ba 

1 - 62,32 4,00 - 0,67 2,18 6,44 3,45 0,71 19,11 0,27 0,84 0,18 2,97 

2 - 64,42 - - 2,22 3,56 5,91 4,94 0,75 18,20 - - 0,27 3,08 

3 - 67,50 - 0,41 1,36 2,64 6,21 3,33 069 17,87 - - 0,19 2,88 

4 6,80 57,97 - - 0,75 2,38 6,63 3,91 0,78 20,43 0,35 - 0,19 3,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

CSS 90.10 F 49 dias – MgSO4 

 

 
Figura 76 - Pontos de EDS do CSS 90.10 F 49d – MgSO4 

 

Tabela 31 - Composição química do CSS 90.10 F 49 dias no ataque de MgSO4 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si O Na Mg Al Si S K Ca Fe 

1 62,99 2,64 0,92 1,78 3,44 18,68 - 9,55 - 1,96 2,78 

2 56,13 1,19 0,57 1,56 6,78 7,33 1,07 24,00 1,36 0,31 3,54 
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CP V-ARI RS 49 dias – Ca(OH)2 

 

 
Figura 77 - Pontos de EDS do CP V-ARI RS 49d – Ca(OH)2 

 

Tabela 32 - Composição química do CP V-ARI RS 49 dias curado em solução de Ca(OH) 2 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si C O Mg Al Si S Ca Ti Fe 

1 - 66,55 1,14 4,85 4,69 1,47 20,68 - 0,62 0,07 4,41 

2 6,67 54,82 0,77 1,04 9,10 - 26,36 0,26 0,98 - 2,90 

3 6,49 51,65 1,86 3,32 4,62 0,89 23,19 0,52 7,47 0,04 5,02 
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CP V-ARI RS 49 dias – Na2SO4 

 

 
Figura 78 - Pontos de EDS do CP V-ARI RS 49d – Na2SO4 

 

Tabela 33 - Composição química do CP V-ARI RS 49 dias no ataque de Na2SO4 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

Ca/Si C O Na Mg Al Si K Ca Fe 

1 - 67,15 0,93 1,16 2,08 5,72 0,91 20,65 1,39 3,61 

2 9,47 49,66 0,37 5,53 2,26 7,83 1,44 21,47 1,97 2,74 

3 - 60,64 1,08 0,77 2,46 10,32 2,12 22,13 0,47 2,14 
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CP V-ARI RS 49 dias – MgSO4 

 

 
Figura 79 - Pontos de EDS do CP V-ARI RS 49d – MgSO4 

 

Tabela 34 - Composição química do CP V-ARI RS 49 dias no ataque de MgSO4 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si C O Mg Al Si S Ca Fe 

1 14,41 58,43 2,25 1,07 3,83 0,64 18,98 0,41 0,03 4,96 

2 9,65 53,98 0,67 2,46 4,01 3,34 25,35 0,54 0,13 6,32 

3 - 63,08 0,66 1,30 8,96 0,77 24,65 0,56 0,03 2,75 
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CSS 80.20 G 91 dias – Ca(OH)2 

 

 
Figura 80 - Pontos de EDS do CSS 80.20 G 91d – Ca(OH)2 

 

Tabela 35 - Composição química do CSS 80.20 G 91 dias curado em solução de Ca(OH)2 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si C O Na Mg Al Si S K Ca 

1 12,45 61,48 - 1,36 1,82 3,65 2,07 0,46 16,71 0,12 4,58 

2 11,98 52,94 - 1,44 2,31 5,60 3,05 0,87 21,80 0,14 3,89 

3 - 64,98 0,60 1,40 1,97 5,06 2,92 0,92 22,15 0,13 4,38 

4 - 60,24 - 3,42 1,98 5,01 4,13 0,88 24,34 0,17 4,86 

5 - 56,86 - 1,03 2,13 5,47 4,97 1,04 28,51 0,17 5,21 

6 - 59,72 - 2,19 2,47 5,81 4,22 0,73 24,88 0,17 4,28 
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CSS 80.20 G 91 dias – Na2SO4 

 

 
Figura 81 - Pontos de EDS do CSS 80.20 G 91d – Na2SO4 

 

Tabela 36 - Composição química do CSS 80.20 G 91 dias no ataque de Na2SO4 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si O Na Mg Al Si S K Ca Fe 

1 71,01 0,38 0,81 1,47 3,94 7,93 0,24 13,96 0,27 0,57 3,54 

2 69,78 0,40 1,72 2,44 5,55 4,57 0,37 14,88 0,30 0,31 2,68 

3 67,44 - 1,50 2,29 5,66 6,85 0,34 15,92 - 0,43 2,81 

4 67,01 0,52 1,05 2,77 5,89 5,53 0,57 16,41 0,26 0,34 2,79 
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CSS 80.20 G 91 dias – MgSO4 

 

 
Figura 82 - Pontos de EDS do CSS 80.20 G 91d – MgSO4 

 

Tabela 37 - Composição química do CSS 80.20 G 91 dias no ataque de MgSO4 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si O Mg Al Si S K Ca 

1 51,56 1,55 3,61 9,78 6,34 0,68 26,47 0,24 2,71 

2 64,67 1,86 2,99 7,02 4,78 0,63 18,05 0,26 2,57 
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CSS 90.10 G 91 dias – Ca(OH)2 

 

 
Figura 83 - Pontos de EDS do CSS 90.10 G 91d – Ca(OH)2 

 

Tabela 38 - Composição química do CSS 90.10 G 91 dias curado em solução de Ca(OH)2 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si O Mg Al Si S K Ca 

1 67,25 0,61 1,08 3,64 7,27 0,43 19,72 0,37 5,42 

2 68,79 11,30 1,92 4,72 3,08 0,19 10,00 0,31 2,12 

3 67,78 9,85 1,95 5,21 3,30 0,29 11,62 0,28 2,23 
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CSS 90.10 G 91 dias – Na2SO4 

 

 
Figura 84 - Pontos de EDS do CSS 90.10 G 91d – Na2SO4 

 

Tabela 39 - Composição química do CSS 90.10 G 91 dias no ataque de Na2SO4 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si O Mg Al Si S K Ca 

1 57,72 1,46 3,51 7,23 4,64 1,12 24,31 0,19 3,36 

2 52,19 1,46 3,01 7,25 3,63 1,27 31,19 0,12 4,30 

3 64,42 2,53 3,83 8,38 2,80 0,59 17,46 0,16 2,08 
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CSS 90.10 G 91 dias – MgSO4 

 

 
Figura 85 - Pontos de EDS do CSS 90.10 G 91d – MgSO4 

 

Tabela 40 - Composição química do CSS 90.10 G 91 dias no ataque de MgSO4 

Pontos Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si C O Na Mg Al Si S K Ca Fe 

1 5,26 52,20 - 0,45 1,56 5,89 3,50 1,24 29,90 - 0,12 5,08 

2 6,00 56,72 - 0,45 2,75 3,66 6,63 0,53 21,23 2,02 0,31 5,80 

3 - 67,65 0,47 1,34 2,18 6,76 4,43 1,62 15,30 0,24 0,29 2,26 
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CSS 90.10 F 91 dias – Ca(OH)2 

 

 
Figura 86 - Pontos de EDS do CSS 90.10 F 91d – Ca(OH)2 

 

Tabela 41 - Composição química do CSS 90.10 F 91 dias curado em solução de Ca(OH)2 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si C O Mg Al Si S K Ca 

1 - 58,23 0,56 2,96 7,47 5,15 0,81 24,82 0,21 3,32 

2 9,82 56,74 0,66 1,69 7,75 2,57 0,59 20,17 0,13 2,60 

3 - 57,35 0,91 3,13 7,41 5,13 0,65 25,41 0,20 3,43 
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CSS 90.10 F 91 dias – Na2SO4 

 

 
Figura 87 - Pontos de EDS do CSS 90.10 F 91d – Na2SO4 

 

Tabela 42 - Composição química do CSS 90.10 F 91 dias no ataque de Na2SO4 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si C O Mg Al Si S K Ca Ti Fe 

1 11,53 59,72 1,74 2,79 5,92 3,68 0,19 13,97 0,18 0,29 0,26 2,36 

2 6,50 55,81 1,77 3,36 9,14 3,62 0,29 19,52 - - 0,19 2,14 

3 - 56,11 0,48 2,18 11,41 3,29 0,42 26,11 - - 0,13 2,29 
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CSS 90.10 F 91 dias – MgSO4 

 

 
Figura 88 - Pontos de EDS do CSS 90.10 F 91d – MgSO4 

 

Tabela 43 - Composição química do CSS 90.10 F 91 dias no ataque de MgSO 4 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si O Mg Al Si S K Ca Fe 

1 60,66 1,11 2,89 5,94 6,38 0,54 22,48 - 0,28 3,48 

2 58,81 2,13 4,08 10,00 3,96 0,31 20,71 - 0,19 2,07 

3 61,44 2,57 3,78 8,22 4,65 0,43 18,63 0,28 0,25 2,27 

4 53,32 1,24 3,91 8,62 6,47 0,52 25,92 - 0,25 3,01 
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CP V-ARI RS 91 dias – Ca(OH)2 

 

 
Figura 89 - Pontos de EDS do CP V-ARI RS 91d – Ca(OH)2 

 

Tabela 44 - Composição química do CP V-ARI RS 91 dias curado em solução de Ca(OH) 2 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si C O Na Mg Al Si S K Ca Ti Fe 

1 - 51,06 - 1,71 7,02 10,06 - 0,29 1,51 0,38 27,97 - 0,15 

2 3,31 27,96 - 0,43 1,90 5,25 1,24 0,47 44,61 0,92 13,92 0,03 8,50 

3 7,50 56,61 - 0,43 1,00 3,38 0,87 - 29,93 - 0,29 0,03 8,86 

4 - 62,25 0,31 0,53 12,65 16,36 - 4,07 3,00 - 0,82 - 0,18 

5 - 50,73 - 1,94 1,70 6,20 1,63 - 37,33 - 0,47 0,04 6,02 
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CP V-ARI RS 91 dias – Na2SO4 

 

 
Figura 90 - Pontos de EDS do CP V-ARI RS 91d – Na2SO4 

 

Tabela 45 - Composição química do CP V-ARI RS 91 dias no ataque de Na2SO4 

Pontos 
Composição química (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si C O Na Mg Al Si S K Ca Fe 

1 5,43 63,92 0,34 0,54 3,01 4,09 3,19 0,26 18,80 0,43 0,17 4,60 

2 2,43 41,29 - 0,49 1,01 7,43 0,97 0,68 45,10 0,60 0,02 6,07 

3 - 62,64 0,59 1,97 2,08 7,74 1,65 0,41 22,19 0,73 0,07 2,87 

4 7,64 51,69 - 0,53 0,95 7,94 0,80 - 30,07 0,39 0,03 3,79 
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CP V-ARI RS 91 dias – MgSO4 

 

 
Figura 91 - Pontos de EDS do CP V-ARI RS 91d – MgSO4 

 

Tabela 46 - Composição química do CP V-ARI RS 91 dias no ataque de MgSO4 

Pontos 
Elementos (%) Rel. 

S/Ca 

Rel. 

Ca/Si C O Mg Al Si S K Ca Fe 

1 - 69,55 9,27 1,47 5,88 1,63 0,33 11,45 0,41 0,14 1,95 

2 8,72 60,53 0,80 1,25 2,97 0,54 - 24,90 0,29 0,02 8,38 

3 - 67,05 1,40 0,92 5,62 0,85 0,40 23,75 - 0,04 4,23 

4 - 62,44 3,87 1,70 7,84 1,46 0,50 21,80 0,39 0,07 2,78 

 

 

 

 

 

 

 

 


