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RESUMO 

 

BELTRAME, Neusa Aparecida Munhak. Comportamento do cimento álcali-ativado em 
ambientes sulfatados. 2017. 160 f. Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Civil, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2017. 
 

O cimento Portland (CP) é um produto industrializado que não é só consumidor de energia e 
de matérias-primas, mas também responsável por grandes emissões de CO2. Além do impacto 
ambiental, a presença de alguns compostos hidratados que em contato com os sulfatos, 
produzem fases expansivas que reduzem a vida útil das estruturas. Adições minerais, como as 
escórias de alto-forno, têm sido adicionadas para reduzir o clínquer e aumentar a resistência aos 
sulfatos, porém nem todas as escórias conferem empregabilidade como adição devido a sua 
composição química. Cimentos com adições apresentam ganho de resistência muito lento nas 
primeiras idades, tornando-se desinteressante para a cadeia produtiva da construção civil. 
Assim, as limitações que o CP apresenta, somada ao aumento dos resíduos, incentivaram a 
busca por aglomerantes isentos de clínquer. A álcali ativação proporcionou a possibilidade de 
reaproveitamento de diversos subprodutos, pois a cinética de reação é similar ao CP, devido à 
semelhança química e liberação de calor. Pesquisas ligadas à durabilidade dos cimentos álcali 
ativados (CAT) ainda são bastante reduzidas, principalmente a eficácia dos métodos 
empregados para avaliação da resistência aos sulfatos em ambientais laboratoriais. Portanto, 
este trabalho teve como objetivo investigar o comportamento das pastas de escórias ativadas 
com 5% de NaOH e CP resistente a sulfatos (CPIV-RS) em ambientes sulfatados através do 
método NIST e comparar com o método acelerado em argamassas proposto pela NBR 
13583:2014. As avaliações incluíram as análises microestruturais (DRX/MEV/DTG) e 
macroestrutural através de inspeções visuais, variação dimensional, variação de massa e 
resistência à compressão. Os resultados indicaram que nas condições ensaiadas, os métodos 
acelerados de avaliação da resistência aos sulfatos não apresentaram diferenças significativas 
entre as pastas e argamassas. Os CATs apresentaram desempenho superior antes e depois da 
exposição ao Na2SO4 comparados aos CPIV-RS, favorecendo a hidratação e a resistência à 
compressão. Por outro lado, a formação da gipsita parece ser o principal produto de degradação 
dos CATs na solução de MgSO4, originado pela descalcificação do C-S-H, afetando fortemente 
as propriedades físicas, químicas e mecânicas dos cimentos álcali ativados.  
 
 
Palavras-chave: cimento álcali-ativado, ataque por sulfatos, cimento Portland 
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ABSTRACT 

 

BELTRAME, Neusa Aparecida Munhak. Behavior of alkali-activated cements in sulphated 
environments. 2017. 160 f. Dissertation – Postgraduate Program in Civil Engineering, Federal 
Technological University of Paraná. Pato Branco, 2017. 

 

Portland cement (PC) is an industrialized product that is not so consuming of energy and raw 
materials, but also responsible for large CO2 emissions. Besides the environmental impact, the 
presence of some hydrated compounds that in contact with the sulfates, produce expansive 
phases that reduce the useful life of the structures. Minerals additions, such as blast furnace 
slag, have been added to reduce clinker and increase resistance to sulphates, but not all slags 
confer employability as addition because of their chemical composition. Cements with 
additions show very low resistance gain in the early ages, making it uninteresting for the 
productive chain of civil construction. Thus, the limitations that PC presents, together with the 
increase of residues, have encouraged the search for clinker-free binders. Alkali-activation 
provided the possibility of reuse of several by-products, because the reaction kinetics is similar 
to PC, due to chemical similarity and heat release. Researches related to the durability of alkali-
activated cements (AAC) are still very low, mainly the efficacy of the methods used to evaluate 
the resistance to sulfates in laboratory environments. Therefore, the objective of this work was 
to investigate the behavior of slag pastes activated with 5% NaOH and sulfate resistant PC 
(PCIV-SR) in sulphated environments using the NIST method and to compare with the 
accelerated mortar method proposed by NBR 13583:2014. The evaluations included 
microstructural analysis (XRD/SEM/DTG) and macrostructural analysis through visual 
inspection, dimensional variation, mass variation and compressive strength. The results 
indicated that under the conditions tested, the accelerated methods of sulfate resistance 
evaluation did not present significant differences between pastes and mortars. The AACs 
presented better performance before and after exposure to Na2SO4 compared to PCPIV-SR, 
favoring hydration and compressive strength. On the other hand, the formation of gypsum 
appears to be the main degradation product of the AACs in the MgSO4 solution, caused by the 
C-S-H decalcification, strongly affecting the physical, chemical and mechanical properties of 
the activated alkali cements. 
 
Keywords: alkali-activated cement, sulfate attack, Portland cement. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Muitos estudos na área tecnológica de novos materiais, tem como principal objetivo reduzir 

o impacto ambiental, seja no consumo de energia para produção de materiais, de matérias-

primas não-renováveis, menor emissão de gases poluentes para a atmosfera e principalmente 

conferir maior durabilidade.  

As exigências de desenvolvimento sustentável colocam uma grande responsabilidade no 

setor da construção civil e por esse motivo existe um grande interesse no desenvolvimento de 

aglomerantes alternativos para concretos. O cimento Portland é o principal ligante hidráulico 

usado nas misturas do concreto moderno, é um produto industrializado que não é apenas 

consumidor de energia, mas também é responsável por grandes emissões de CO2, sendo 

responsável por 7% do total de emissões no mundo (MEHTA; MONTEIRO, 2014).  

Na tentativa de reduzir o impacto ambiental associado ao cimento Portland, vários 

estudos têm sido realizados com o objetivo de substituir parcialmente o cimento Portland por 

adições minerais, principalmente subprodutos originados na produção de outros materiais. Com 

a utilização de adições minerais, a exemplo das escórias de alto forno, muitas propriedades do 

concreto podem ser influenciadas beneficamente, entre elas a durabilidade aos sulfatos. A 

durabilidade pode ser definida como a capacidade de resistir as ações das intempéries, ataques 

químicos, abrasão e outras condições de serviço, preservando sua forma, qualidade e 

capacidade de uso original quando exposto ao ambiente para o qual foi projetado (METHA; 

MONTEIRO, 2014). Apesar dos cimentos Portland já acomodar uma grande variedade de 

resíduos utilizados como materiais de cimentação suplementares, eles substituem apenas uma 

parte do clínquer.  

O cimento Portland não é o aglomerante ideal para todas as aplicações das construções, 

em razão de apresentar problemas relacionados à durabilidade em ambientes agressivos 

(JUENGER et al., 2011). Os ataques por sulfatos e ácidos são comuns e afetam a vida útil das 

estruturas com materiais cimentícios a curto e longo prazo. Os cimentos Portland resistentes a 

sulfatos minimizam o ataque por agentes agressivos que podem ser encontrados nas redes de 

esgotos domésticos ou industriais, água do mar e alguns tipos de solos (AMBROZEWICZ, 

2012; ISAIA, 2011). Contudo, esses cimentos contêm produtos que em contato com 

determinados compostos sulfatados, produz fases expansivas que compromete as propriedades 

mecânicas dos concretos e argamassas (VARGAS, 2006). Outra consequência técnica do uso 

de cimentos Portland com adições minerais, tem-se um ganho de resistência lento, portanto, 

exige um tempo de cura maior (NEVILLE; BROOKS, 2013). Assim, as limitações que o 
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cimento Portland apresenta, somadas ao aumento dos resíduos gerados pela industrialização 

dos produtos, incentivaram pesquisadores a buscar formas de reaproveitamento desses 

subprodutos com a utilização de novas tecnologias, como exemplo, a álcali-ativação.  

A ativação alcalina vem sendo muito explorada no desenvolvimento de materiais para os 

mais variados setores tecnológicos, com destaque para a indústria da construção civil e na 

reciclagem de resíduos industriais e minerais. 

Os cimentos álcali ativados são compostos por dois componentes básicos: um componente 

cimentício e um ativador (SHI et al., 2011; TAYLOR, 2013). Dentre os principais materiais 

utilizados como componentes cimentícios, incluem as escórias granuladas de alto forno, que 

são resíduos não metálicos provenientes da produção do ferro-gusa, e os ativadores geralmente 

empregados para ativação são os silicatos de sódio-NSH5 e os hidróxidos de sódio-NaOH 

(BAKHAREV et al., 2005; BEN HAHA et al., 2011ab e 2012; GRUSKOVNJAK et al., 2006; 

LONDERO, 2016; SHI et al., 2006). Esses materiais ganham resistência e outras propriedades 

por meio de uma reação química entre a fonte de álcali e materiais ricos em aluminatos, 

encontrados principalmente em subprodutos industriais (TAYLOR, 2013). 

Os aglomerantes ativados por álcalis oferecem a possibilidade de criar pastas quase que 

inteiramente de resíduos industriais, assim, essa tecnologia visa não somente a substituição 

parcial da matéria-prima dos cimentos Portland convencionais, mas de buscar cimentos 

especiais totalmente isentos de clínquer. Sua produção, além de utilizar subprodutos industriais, 

requer menos energia que o cimento Portland comum e está associado a baixos níveis de 

emissões de CO2 (GRUSKOVNJAK et al., 2006).  Alguns subprodutos industriais podem ser 

usados diretamente e outros podem precisar de moagem ou calcinação, no entanto, esses 

materiais têm vantagens no desenvolvimento sustentável em relação ao cimento Portland 

tradicional. 

Pesquisas revelaram que os cimentos álcali ativados apresentaram, em geral, melhor 

desempenho quanto a resistência mecânica e quando expostos aos ambientes agressivos com 

sulfatos e ácidos (BAKHAREV et al., 2002 e 2003; EL-DIDAMONY et al., 2012; ISMAIL et 

al., 2012; KOMLJENOVIC et al., 2012 e 2013).   

A maioria dos estudos se concentraram no processo de álcali ativação e propriedades 

mecânicas, com menos ênfase no aspecto de durabilidade desses materiais e sua longevidade 

ainda não é comprovada. Questões ligadas a durabilidade ao ataque por sulfatos não estão 

totalmente compreendidas, pois essa característica é de importância fundamental para o 

desempenho seguro e eficiente das construções de concreto. Além da segurança, é necessário 

assegurar a estabilidade a longo prazo para caracterizar mais as fases sólidas complexas e com 
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isso obter maior confiança para a fabricação e utilização de cimentos álcali ativados, 

disponibilizando uma base de dados mais extensa para melhor previsibilidade de seu 

desempenho. 

A avaliação da resistência aos sulfatos é feita medindo a expansão das barras de 

argamassas imersas em solução de sulfatos. Como os sulfatos precisam se difundir na 

argamassa pelo lado externo antes de reagir com a pasta de cimento endurecida, o processo de 

deterioração e expansão demanda tempo, dificultando o desenvolvimento e produção de novos 

cimentos. Assim, como o tempo é a principal desvantagem do método proposto pelas normas 

técnicas, pesquisadores mostraram interesse em desenvolver ensaios mais rápidos, ou seja, de 

acelerar o processo de decomposição do concreto em um ambiente laboratorial. O procedimento 

NIST diminui o tempo de ensaio reduzindo a área das amostras, permitindo uma maior 

penetração de íons sulfatos acelerando as reações de expansão. A pesquisa realizada por Aleksic 

(2010) demonstrou que os testes realizados com esse método são equivalentes aos resultados 

da ASTM C1012, cujo procedimento se assemelha com a NBR 13.583:2014. 

Neste contexto e diante da complexidade que envolve a microestrutura dos cimentos 

álcali ativados em ambientes sulfatados, este estudo teve como foco principal investigar e 

compreender os mecanismos de deterioração ocasionados por fontes externas de sulfatos (sódio 

e magnésio). Para isso, utilizou-se de métodos acelerados de avaliação dimensional, de modo a 

produzir uma melhor previsibilidade desses cimentos quando colocados a serviço. 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

1.1.1 Objetivo geral 
 

O objetivo deste trabalho foi avaliar de forma sistêmica o comportamento dos cimentos 

álcali-ativados expostos ao ataque por sulfatos de sódio e de magnésio. 
 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

• Verificar a equivalência entre os métodos de ensaios acelerados empregados para o 

ataque por sulfatos de sódio.  

• Avaliar o comportamento dos cimentos álcali ativados em ambientes sulfatados através 

da análise microestrutural e macroestrutural. 

• Analisar a adequabilidade do ensaio de variação dimensional como método de avaliação 

da resistência aos sulfatos. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A reciclagem e a reutilização de resíduos gerados pela indústria da construção civil, 

motivaram pesquisadores a buscar um desenvolvimento de materiais sustentáveis para a 

preservação do meio ambiente (MELO NETO, 2002). Muitos estudos na área tecnológica de 

novos materiais cimentícios tem como principal objetivo reduzir o impacto ambiental, seja no 

consumo de energia para produção de materiais, de matérias-primas não-renováveis, menor 

emissão de gases poluentes e principalmente conferir maior durabilidade através da melhoria 

das propriedades químicas, físicas e mecânica dos aglomerantes.  

Uma das alternativas consiste na utilização de cimentos de baixo impacto ambiental, 

com características particulares que revelaram grande potencial para aplicação como 

aglomerantes em substituição total aos cimentos convencionais. Os cimentos álcali ativados, 

obtidos através da ativação alcalina de subprodutos, a exemplo das escórias de alto forno, além 

de ser inteiramente sintetizado com o resíduo, elimina a etapa de calcinação.  

Mas, de acordo com o último relatório anual do Sindicado Nacional da Indústria de 

Cimento - SNIC, em 2013 a produção do cimento Portland no Brasil chegou a 70,1 milhões de 

toneladas e 71,0 milhões de toneladas foram consumidas em todo o território nacional, enquanto 

que no mesmo ano (2013) foram geradas cerca de 6,5 milhões de toneladas de escórias de alto 

forno conforme o Instituto de Aço Brasil. Assim, a quantidade de escórias de alto forno geradas 

anualmente não seria suficiente para suprir a demanda do cimento Portland, contudo, pode ser 

uma alternativa para aplicações especiais onde o cimento Portland apresenta restrições de uso, 

principalmente em ambientes agressivos.     

Os ataques por sulfatos e ácidos são comuns e afetam a durabilidade e vida útil das 

estruturas dos materiais cimentícios a curto e longo prazo, causando expansão, fissuração e 

deterioração quando expostos em ambientes sulfatados. Pesquisas realizadas por Bakharev et 

al. (2002 e 2003), El-Didamony et al. (2012), Komljenovic et al. (2012 e 2013) e Ismail et al. 

(2012) indicaram que os cimentos álcali ativados apresentam, em geral, bom desempenho 

quanto a resistência mecânica e ao ataque por sulfatos quando expostos a ambientes agressivos. 

Mas, a obtenção de um material com propriedades que atenda a todas as variáveis para aplicação 

na engenharia civil, ainda é uma incógnita pela complexidade dos fenômenos e mecanismos 

que ocorrem na estrutura do material.  

Os cimentos álcali ativados vem sendo alvo de estudos em muitos países, os quais 

buscam melhor entendimento para aplicação desse aglomerante, porém pesquisas ligadas a 

durabilidade (ataque por sulfatos) e a relação entre os testes acelerados ainda não estão 
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totalmente compreendidas (JUENGER et al., 2011; LANGARO, 2016; PROVIS et al., 2015; 

VAN DEVENTER et al., 2014). Testes e descrições apropriadas de durabilidade e 

sustentabilidade ambiental são essenciais para garantir o futuro papel de sistemas aglomerantes 

alcalinos no setor da construção civil e uma desvantagem dos cimentos álcali ativados é a 

durabilidade não comprovada (JUENGER et al., 2011; PROVIS et al., 2015). Pesquisas 

adicionais continuam sendo essenciais para vincular a microestrutura e a evolução das fases 

com testes de durabilidade (VAN DEVENTER et al., 2014).  

Ao produzir um novo material espera-se que ele apresente características similares ou 

até superiores aos já desenvolvidos e por isso estudos de durabilidade tem se tornado parte 

fundamental no desenvolvimento dos materiais álcali ativados (SEVERO et al., 2013). No 

entanto, a compreensão do comportamento desses materiais em ambientes ricos em sulfatos é 

limitada (ISMAIL et al., 2012).  

Neste contexto e diante da complexidade que envolve a microestrutura dos cimentos 

álcali ativados, principalmente aos efeitos físicos, químicos e mecânicas que os sulfatos de 

sódio e de magnésio desencadeiam nos materiais cimentícios, este estudo se justifica para 

melhor entendimento dos mecanismos de deterioração através da avaliação dimensional, 

contribuindo para a literatura na busca de materiais com maior durabilidade a longo prazo e 

assim reduzir o impacto ambiental que os materiais convencionais proporcionam ao meio 

ambiente. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ASPECTO AMBIENTAL  

 

De acordo com Bertolini (2010) os materiais de construção têm um impacto ambiental 

notável no emprego de recursos para matérias-primas, fontes de energia e também nas emissões 

poluidoras. As condições cada vez mais prementes de sustentabilidade que envolvem os setores 

produtivos, tem um papel importante no emprego de materiais de construção (ISAIA, 2011).  

As exigências de desenvolvimento sustentável colocam uma responsabilidade no setor 

da construção, de inovar para reduzir a energia utilizada e a emissão de gases poluentes durante 

os processos de fabricação e por isso existe um grande interesse no desenvolvimento de 

aglomerantes alternativos aos cimentos Portland para concretos, pois a indústria de materiais 

está sob pressão devido aos problemas ambientais associado a produção de clínquer Portland 

(JUENGER et al., 2011; TAYLOR, 2013).  

O cimento Portland é o principal aglomerante hidráulico usado nas misturas do concreto 

moderno, é um produto industrializado que não é apenas consumidor de energia (4GJ / tonelada 

de cimento), mas também é responsável por grandes emissões de CO2 na atmosfera (1 tonelada 

de clínquer = 1 tonelada de CO2), sendo responsável por 7% do total de emissões no mundo 

(METHA; MONTEIRO, 2014). Cerca de metade das emissões de CO2 produzido pelas 

indústrias de cimentos, são inerentes aos processos que ocorrem durante a descarbonatação do 

calcário para transformá-lo em clínquer e outra parcela é resultante da queima de combustíveis 

no forno, cuja chama pode atingir uma temperatura de até 2000˚C (ISAIA, 2011).  

De acordo com o último relatório anual do Sindicado Nacional da Indústria de Cimento 

- SNIC, em 2013 a produção de cimento no Brasil chegou a 70,1 milhões de toneladas e 71,0 

milhões de toneladas foram consumidas em todo o território nacional, significando um consumo 

per capita de 353 kg/hab./ano, enquanto que o consumo mundial per capita chegou próximo de 

550 kg/hab./ano  

Pesquisadores tem-se concentrado na viabilidade de usar diferentes tipos de resíduos 

tratados na substituição do cimento Portland para limitar a produção, modificar as propriedades 

e eliminar a disposição de resíduos, mas, isso não é suficiente para resolver o impacto ambiental 

(RASHAD, 2015). Na tentativa de reduzir a problemática ambiental associada ao cimento 

Portland, uma das alternativas encontradas é de substituir parcialmente o cimento Portland por 

materiais ambientalmente viáveis (VASSALO, 2013). Com a utilização das adições minerais, 

muitas propriedades do concreto podem ser influenciadas beneficamente, algumas pelo efeito 
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físico associado com o tamanho reduzido das partículas, outras pelo efeito químico ou pela ação 

conjunta dos dois efeitos (ISAIA, 2011). Apesar dos concretos de cimentos Portland já 

acomodar uma grande variedade de resíduos utilizados como materiais de cimentação 

suplementares, são usados para substituir apenas uma parte do clínquer (JUENGER et al., 

2011).  

Os cimentos Portland não é o aglomerante ideal para todas as aplicações de construção, 

pois sofre problemas de durabilidade em ambientes especialmente agressivos (JUENGER et 

al., 2011). Em contato com determinados compostos, sob certas condições ambientais, 

produzem fases expansivas que comprometem as propriedades mecânicas dos concretos e 

argamassas (VARGAS, 2006). Outra consequência técnica do uso de cimentos com adições 

minerais (pozolânicos e cimentantes com escória), tem-se um ganho de resistência lento, 

portanto, exige um tempo de cura maior (NEVILLE; BROOKS, 2013). 

Assim, as limitações que o cimento Portland apresenta, somado ao aumento dos resíduos 

gerados pela industrialização dos produtos, incentivaram os pesquisadores a buscarem formas 

de reaproveitamento desses subprodutos com a utilização de novas tecnologias, como exemplo, 

a álcali-ativação (VARGAS, 2006). Os aglomerantes ativados por álcalis oferecem a 

possibilidade de criar pastas quase que inteiramente de resíduos industriais (JUENGER, et al., 

2011), assim essas tecnologias visam não somente a substituição parcial da matéria-prima dos 

cimentos Portland convencionais, mas de buscar cimentos especiais totalmente isentos de 

clínquer.   

A ativação alcalina vem sendo muito explorada no desenvolvimento de materiais para 

os mais variados setores tecnológicos, com destaque para a indústria da construção civil e na 

reciclagem de resíduos industriais e minerais (SEVERO et al., 2013). Os subprodutos 

industriais são os principais precursores dos materiais álcali ativados, alguns deles podem ser 

usados diretamente e outros podem precisar de moagem ou calcinação (700-900˚C), no entanto, 

os materiais álcali ativados tem vantagens no desenvolvimento sustentável em relação ao 

cimento Portland tradicional (PROVIS et al., 2015).  

Dentre os principais materiais utilizados como componentes em cimentos álcali 

ativados, incluem as escórias granuladas de alto forno (SHI et al., 2011). As escórias de alto 

forno são resíduos não metálicos provenientes da produção do ferro-gusa e pode ser ativada 

com álcali para se obter um aglomerante livre de clínquer (GRUSKOVNJAK et al., 2006; 

ISAIA, 2011).  

De acordo com o último relatório sustentável do Instituto de Aço Brasil (2016), a 

produção de aço bruto no Brasil foi de 33,3 milhões de toneladas em 2015, sendo responsável 
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por 2,10% da produção mundial e ocupando 8º lugar no ranking liderado pela China. Só a 

construção civil foi responsável por 39,10% do aço consumido em 2014/2015. A elevada 

produção do ferro-gusa configura também a elevada geração de resíduos, nesse caso, a escória 

de alto-forno. Em 2015, foram gerados 19,8 milhões de toneladas de subprodutos e resíduos. 

Destes, 43% são de escórias de alto-forno, ou seja, a cada tonelada de gusa produzido, 

aproximadamente 255 quilos de escórias são gerados. Na Figura 1 está apresentado a geração 

de resíduos por tipo, proveniente da produção de materiais metálicos. 

 

Figura 1: Geração de subprodutos e resíduos por tipo. 
FONTE: INSTITUTO AÇO BRASIL (2016) 

 

De acordo com Langaro (2016) devido a sua composição química, as escórias de alto-

forno geradas a coque são empregadas como adição ao cimento Portland, entretanto aquelas 

originadas de fornos a carvão vegetal ainda não encontra a mesma destinação, por não se 

enquadrar aos módulos de basicidade prescritos pelas normas, implicando assim um passivo 

ambiental. Segundo o Instituto Aço Brasil (2016), em 2015 cerca de 170 mil toneladas de 

escórias de alto forno (equivalente a 2% do total gerado), foram estocadas nas usinas, e apesar 

da reduzida quantidade, pode implicar em um passivo ambiental se alternativas de reutilização 

não forem adotadas. 

Embora as pesquisas tenham demonstrado melhorias no desempenho de aglomerantes 

alternativos, os efeitos da composição da matéria-prima na cinética de reação e 

desenvolvimento dos produtos, ainda não estão completamente compreendidos (JUENGER et 

al., 2011). A maioria dos estudos se concentraram no processo de álcali ativação e propriedades 

mecânicas de cimentos e concretos ativados por álcalis, com menos ênfase nos aspectos de 

durabilidade (LANGARO, 2016; PROVIS et al., 2015). Não existe uma compreensão completa 

do efeito do concreto alcalino sobre a durabilidade a longo prazo, logo essa característica é de 

importância fundamental para o desempenho seguro e eficiente das construções de concreto 

(BERNAL et al., 2011; KOMLJENOVIC et al., 2012).  

Assim, para reduzir o impacto do setor das construções sobre o ambiente e sobre a vida 

do ser humano, torna-se indispensável o desenvolvimento de materiais com menor consumo 
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energético e de matérias primas naturais e ao mesmo tempo buscar tecnologias para aumentar 

a vida útil das estruturas, reduzindo a frequência das reconstruções ou favorecendo a reciclagem 

dos materiais (BERTOLINI, 2010). A longo prazo, o desenvolvimento sustentável se dará 

somente se houver melhoria profundas em termos do uso dos recursos disponíveis através do 

aumento da durabilidade (MEHTA; MONTEIRO, 2014). 

 

2.2 CIMENTO ÁLCALI ATIVADO 

 

Os aglomerantes ativados por álcalis estão ganhando atenção crescente como alternativa 

ao cimento Portland, devido a sua alta resistência, durabilidade e baixo impacto ambiental 

(JUENGER et al., 2011). A álcali-ativação é uma tecnologia que abre novos caminhos para o 

reaproveitamento de diversos subprodutos já tradicionalmente utilizados como adições 

minerais para os cimentos Portland, como as escórias granuladas de alto-forno, provenientes 

das usinas siderúrgicas que utilizam alto-forno para produção do ferro-gusa (VARGAS, 2006).  

Os cimentos álcali ativados ganham resistência e outras propriedades por meio de uma 

reação química entre a fonte de álcali (ativador) e materiais ricos em aluminatos, encontrados 

principalmente em subprodutos industriais (TAYLOR, 2013). São compostos por dois 

componentes básicos: um componente cimentício e um ativador, obtidos através da mistura de 

pós sólidos de aluminosilicato, como as escórias de alto forno, com uma solução alcalina de 

ativação (JUENGER et al., 2011; SHI et al., 2011). 

As escórias de alto-forno são utilizadas como matéria-prima para a produção dos 

cimentos álcali ativados, devido a sua composição química apresentar similaridade com o 

cimento Portland (LANGARO, 2016). Aglomerantes ativados por álcalis com base em escória 

granulada de alto forno, representa uma alternativa viável e sustentável ao cimento Portland, 

pois utilizam subprodutos de outros processos de fabricação industrial (BEN HAHA et al, 

2012). Ao contrário do cimento Portland, o componente sólido do aglomerante ativado por 

álcali pode ser inteiramente sintetizado com resíduos, a exemplo das escórias, a etapa de 

calcinação da matéria prima é eliminada (LANGARO, 2016; JUENGER et al., 2011). 

Por isso, cimentos e concretos ativados por álcalis atraíram forte interesse em todo o 

mundo devido às vantagens de baixo custo de energia, boa resistência mecânica e durabilidade 

em ambientes agressivos em comparação aos cimentos Portland, contribuindo para reduzir o 

consumo de matérias primas naturais, dessa forma, diminuindo a energia necessária para 

produzir um material de cimento, além de reduzir as emissões de dióxido de carbono 

(GRUSKOVNJAK et al, 2008; SHI et al., 2006). 
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Ainda não existe norma relacionando o uso da escória de alto-forno como ligante único, 

mas pesquisas vêm sendo desenvolvidas em todo o mundo para apresentar o potencial desse 

material quando combinado com diferentes ativadores alcalinos. Uma especificação baseada 

em desempenho, pode fornecer flexibilidade suficiente para permitir o uso de um cimento que 

não seja Portland (JUENGER et al., 2011).  

 

2.2.1 Processo de obtenção das escórias de alto-forno 

 

De modo geral, a fabricação do ferro-gusa se realiza em unidades industriais chamadas 

de altos-fornos, nos quais se reduzem os óxidos contidos no minério de ferro, separando as 

impurezas que os acompanham, e da fusão dessas impurezas juntamente com materiais 

fundentes como o calcário e a dolomita, são formadas as escórias de alto-forno (ISAIA, 2011). 

As escórias são derivadas de silicatos e óxidos das matérias primas (minério de ferro, coque, 

calcário) utilizados no processo de fundição (GRUSKOVNJAK et al, 2008). Todas as 

impurezas presentes no minério de ferro e nos combustíveis passam para a escória de alto forno 

e por isso sua composição química depende da matéria-prima, do tipo de gusa fabricado e do 

tipo de alto-forno utilizado (ISAIA, 2011; MASSUCATO, 2005).  

De acordo com o Instituto de aço Brasil (2016), as usinas podem utilizar dois tipos de 

agentes redutores, o carvão mineral, denominadas de usinas a coque, e o carvão vegetal, 

denominadas de usinas a carvão vegetal. A queima ou carbonização da madeira, resulta em uma 

substância negra, denominada carvão vegetal (CHAVES, 2013). O carvão vegetal apresenta um 

teor de carbono fixo entre 56-75%, enquanto que o coque (proveniente do carvão mineral) 

apresenta um teor de carbono em torno de 88% (JACOMINO et al., 2002, apud MASSUCATO, 

2005; LANGARO, 2016).  

De acordo com Shi et al. (2006), para a produção do ferro-gusa a coque, são carregados 

em um alto forno juntamente com o combustível (carvão mineral ou vegetal), o minério de 

ferro, sucata e substâncias como o calcário e/ou dolomita. A uma temperatura entre 1400˚C a 

1600˚C o material se funde e desce até o nível onde são injetados ar pré-aquecidos, reduzindo 

os óxidos dos minerais de ferro, tornando-os mais puro e liberando o dióxido de carbono que 

sai pela parte superior do forno. Na parte inferior do forno, a escória fundida aparece na 

superfície do ferro-gusa, onde são separados por canais distintos. A escória fundida é uma 

massa líquida viscosa que, por sua insolubilidade e menor densidade, sobrenada o ferro-gusa e 

é conduzida por dutos até o local de resfriamento (ISAIA, 2011). As escórias de alto forno é 
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um subproduto não metálico, formado em estado fundido simultaneamente com o ferro gusa 

em alto forno (GRUSKOVNJAK et al., 2008).  

A Figura 2 esquematiza a produção do ferro gusa e o processo simplificado das usinas 

a coque e a carvão vegetal. O processo de fabricação do aço com carvão mineral (coque) é 

semelhante ao processo de fabricação com carvão vegetal. De acordo com o Instituto Aço Brasil 

(2016), esses materiais são aquecidos em fornos de coqueria (carvão mineral) ou carbonização 

(carvão vegetal) e adicionados no alto forno para retirada dos compostos indesejáveis, isto é, 

para remoção do oxigênio contido nos óxidos do minério.  

 

  

Figura 2: Representação de um alto-forno e produção do ferro gusa a carvão mineral e vegetal. 
FONTE: Adaptado de SHI et al. (2006) e INSTITUTO AÇO BRASIL (2016) 

 

A quantidade de vidro formada nas escórias de alto-forno está relacionada com o método 

de resfriamento no processo de fabricação (SHI et al., 2006). Quando as escórias são resfriadas 

ao ar, lentamente, seus componentes formam distintas fases cristalinas e com isso perdem 

parcialmente a ação como material cimentante, sendo denominadas de escórias de alto-forno 

bruta, empregadas como materiais inertes, ou seja, não reagem com água em temperatura 

ambiente e quando finamente moídos, o material é pouco cimentante e pozolânico (ISAIA, 

2011; MEHTA; MONTEIRO, 2014). Essas escórias cristalinas apresentam características 

mecânicas semelhantes ao basalto e podem ser usadas como agregados (SHI et al., 2006).   

Quando resfriadas bruscamente, normalmente por jatos de água ou vapor sob alta 

pressão, não há tempo para a formação de cristais, resultando em um material 

predominantemente amorfo e potencialmente reativo, com granulometria similar ao da areia 

natural, denominada de escória granulada de alto-forno (ISAIA, 2011). Pouca ou nenhuma 

cristalização ocorre se a escória derretida é resfriada e solidificada pela rápida extinção de água 

em estado vítreo (GRUSKOVNJAK et al, 2008). Maior parte do calcário, magnésio, sílica e 

alumina permanecem em um estado não cristalino ou vítreo (MEHTA; MONTEIRO, 2014).  
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A organização atômica da escória é determinante, pois se cristalizada, não apresenta 

propriedades aglomerantes, enquanto que no estado vítreo possui capacidade aglomerante 

(SOUZA JUNIOR, 2007). A granulação por jatos de água está ilustrada na Figura 3.  

 

Figura 3: Esquema de granulação da escória de alto-forno. 
Fonte: MASSUCATO (2005) apud ISAIAS (2011) 

 

Como a escória obtida após a granulação é muito graúda e também úmida, ela é seca e 

pulverizada em partículas normalmente abaixo de 45 µm, com área superficial específica Blaine 

entre 4000 a 5000 m²/kg (MEHTA; MONTEIRO, 2014).  

Segundo Isaia (2011) apesar da escória granulada de alto-forno ser capaz de reagir em 

presença de água, desenvolvendo características aglomerantes semelhantes ao clínquer, razão 

de ser considerada um material cimentante, as reações de hidratação são muito lentas, que 

limitariam sua aplicação prática se ativadores químicos e físicos não acelerassem o processo de 

hidratação. Esse material moído a pó, exibe propriedades hidráulicas latentes 

(GRUSKOVNJAK et al, 2008). O hidróxido de cálcio liberado durante a hidratação do clínquer 

é o principal ativador químico da escória, quando adicionado ao cimento Portland, ao passo que 

a ativação física é conseguida pela moagem separada ou juntamente com o clínquer (ISAIA, 

2011).  

De acordo com Massucato (2005), as indústrias de cimento utilizam, em sua maioria, 

escórias provenientes dos altos fornos a coque, entretanto, com o tratamento adequado nas 

escórias de alto-forno a carvão vegetal, pode-se ampliar o consumo desse material como adição 

mineral diretamente nas centrais de concreto, com a vantagem de ser uma fonte renovável de 

energia, eliminar os resíduos que se acumulam nas usinas siderúrgicas e economicamente tem 

custos menores comparadas às geradas em altos-fornos a coque. 

As escórias geradas em altos-fornos a carvão vegetal, apesar da sua geração ser menor 

que as escórias produzidas em forno a coque, esse subproduto apresenta quantidades de óxidos 

inferiores, principalmente o CaO e o Al2O3, que não conferem empregabilidade como adição 
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em cimentos Portland segundo a NBR 5735:1991. Apenas as escórias com baixo teor de CaO 

precisam de um ativador adicional, como meio alcalino para obter uma reatividade suficiente 

(GRUSKOVNJAK et al, 2008). 

Em 2014 e 2015, respectivamente, 11% e 10% do aço brasileiro foi produzido a partir 

do carvão vegetal, de maneira que, em 2014, 85% desse combustível foram oriundos de 

florestas próprias (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2016). Assim, utilização das escórias granulada 

de alto-forno a carvão vegetal pode ser mais viável ambientalmente que o coque, por utilizar 

uma fonte de energia renovável.  

A adequação de uma escória para uso em materiais de cimento, depende principalmente 

da sua reatividade (GRUSKOVNJAK et al., 2008). A reatividade de uma escória é considerada 

como um parâmetro importante para avaliar a sua eficiência, porém não depende só desse 

índice, mas das suas propriedades que podem variar com a sua fonte, finura, matéria-prima, 

método de resfriamento e ainda ser afetadas por diferentes composições químicas, temperatura 

de fusão e principalmente quanto ao processo de resfriamento como: a cor, teor de umidade, 

densidade, porosidade, forma dos grãos, curva granulométrica e dureza (LANGARO, 2016). 

As escórias provenientes da produção de ferro-gusa em altos-fornos que empregam 

carvão vegetal geram escórias ácidas (relação CaO/SiO2 < 1) que são menos reativas do que as 

escórias básicas (CaO/SiO2 >1) produzidas nos altos-fornos que utilizam o coque (JOHN, 

1995). As escórias ácidas por apresentarem menor reatividade, necessitam de uma criteriosa 

avaliação para sua viabilidade técnica (MASSUCATO, 2005).  

A partir desses módulos surgem os índices de hidraulicidade ou basicidade proposto 

pelas normas para classificação das escórias (LANGARO, 2016). Segundo Shi et al. (2006) a 

composição química determina a estrutura vítrea de uma escória, a qual desempenha importante 

papel na determinação das propriedades hidráulicas e sua reatividade, assim, essas propriedades 

podem ser verificadas através da Equação (1) utilizada em muitos países, cujos índices adotados 

na Europa e Canadá requer k > 1 e no Japão k > 1,4. 

 

      𝑘 =
₂ ₃

₂
                                        (1) 

 

No Brasil, a norma técnica NBR 5735:1991 também exige a mesma relação dos 

componentes indicados na Equação (1), cujo índice deve ser k > 1, ou seja, as escórias 

granuladas de alto-forno para serem empregadas como adições minerais em cimentos Portland, 

devem ser constituídas em sua maior parte de silicatos e aluminosilicatos de cálcio.  
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De acordo com Langaro (2016), os módulos de basicidade e hidraulicidade nem sempre 

são adequados para classificar as escórias, estudos mais aprofundados sobre a composição 

química e seus fatores de influência devem ser analisados, uma vez que classificar a escória 

apenas pela relação entre seus componentes pode causar o descarte de um subproduto com 

ótimas propriedades. Uma melhor compreensão da química das escórias, pode levar ao 

desenvolvimento de concreto mais duráveis e também indicar maneiras de usar escórias menos 

reativas de forma eficiente (BEN HAHA et al., 2012). 

 

2.2.2 Ativação alcalina 

 

Os produtos de hidratação das escórias álcali ativadas são diferentes das pastas de 

cimento Portland (SHI et al., 2006). Os ativadores têm forte impacto na microestrutura e 

resistência das pastas baseadas em escórias, influenciando a cinética de hidratação, porosidade 

e produtos de hidratação (BEN HAHA et al, 2011a). Os ativadores geralmente empregados para 

álcali ativação das escórias, cinzas volantes e metacaulim são os silicatos de sódio-NSH5 e os 

hidróxidos de sódio-NaOH (BAKHAREV et al., 2005; BEN HAHA et al., 2011ab e 2012; 

GRUSKOVNJAK et al.,2006; LONDERO, 2016; MELO NETO, 2002; SHI et al., 2006; 

VARGAS, 2006). 

Alguns ativadores, a exemplo do NaOH, dificilmente reagem com os óxidos 

componentes da escória para formar produtos sólidos, isso é devido à alta solubilidade que o 

torna simplesmente catalisador da reação (LANGARO, 2016). Em outras palavras, esse 

ativador acelera a velocidade de reação química sem ser consumido durante o processo. Sua 

diluição libera grande quantidade de calor, e por isso precauções especiais devem ser tomadas 

para diluir a solução (SHI et al., 2006).  

 De um modo geral, a hidratação dos cimentos de escórias ativadas com álcalis é 

acelerada e o calor cumulativo aumenta à medida que a dosagem do ativador aumenta (SHI et 

al., 2006). Esse comportamento está ilustrado na Figura 4. Nota-se que as maiores dosagens de 

NaOH (6% e 8%) apresentaram a maior reatividade nos cimentos álcali ativados independente 

da temperatura de cura.   

As escórias ativadas com diversos teores de NaOH (2%, 3% 4% e 5%) também foi 

investigado por Langaro (2016). Os resultados indicaram que teores de 5% e cura úmida, 

apresentaram as maiores resistências mecânicas em todas as idades ensaiadas conforme Figura 

5. Observa-se que, além do ativador alcalino, outros fatores podem ter influência no 

desempenho dos cimentos álcali ativados, neste caso o processo de cura. É notável a resistência 
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à compressão superior das escórias ativadas com 5% de NaOH e cura úmida comparado com 

as dosagens menores e cura imersa em água. De acordo com Komljenovic et al. (2013), a cura 

imersa em água levaria a uma lixiviação prematura nas escórias álcali ativadas e inevitável 

perda de resistência. 

 

Figura 4: Efeito da dosagem de NaOH no calor cumulativo da hidratação - 25 ˚C e 50˚C. 
FONTE: Adaptado de SHI et al. (2006) 

 

 

Figura 5: Efeito do teor de ativador e tipo de cura na resistência das escórias ativadas com NaOH. 
FONTE: LANGARO (2016) 

 

No estudo realizado por Ben Haha et al. (2011a), as escórias ativadas com NaOH e 

NSH5 (Na2SiO3.5H2O) foram comparadas. Os autores relataram que a ativação usando o NaOH 

resultaram em uma resistência inicial mais alta, porém menor aos 7 dias comparada com a pasta 

ativada com o NSH5. A diferença na estrutura do C-S-H das escórias ativadas com NaOH foi 

associada a maior porosidade capilar e a má distribuição dos produtos de hidratação na matriz, 

devido a rápida hidratação, proporcionando menor resistência à compressão em idades 

posteriores. Por outro lado, no sistema ativado com o NSH5, as escórias se hidratam lentamente 

e, portanto, há tempo suficiente para que os produtos de hidratação se difundam e precipitem 
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de forma relativamente uniforme ao longo dos espaços intersticiais entre os grãos de escórias, 

resultando em uma porosidade menor. Segundo Shi et al. (2006), a mudança nos produtos de 

hidratação devido à presença de diferentes ativadores, irá mudar o processo de hidratação e a 

formação da microestrutura, o que por sua vez, afeta o desenvolvimento da resistência do 

cimento. 

O desempenho superior do NaOH foi relatado também por pesquisadores quando 

empregado na ativação de outros materiais, tais como as cinzas volantes e o metacaulim. No 

estudo de Bakharev et al. (2005), as amostras de cinzas volantes foram mais estáveis nas 

soluções de sulfato de sódio e de magnésio comparados a outros ativadores como o silicato de 

sódio (NSH5), hidróxido de potássio (KOH) ou misturas destes com o NaOH. Vargas (2006) 

constatou que os aglomerantes à base de cinzas volantes ativados com solução de NaOH, 

apresentaram bom desempenho mecânico, atingindo resistências de 16 MPa e 24 MPa nas 

idades de 1 e 7 dias respectivamente. Na pesquisa de realizada por Vassalo (2013), o 

metacaulim ativado com o NaOH produziu pastas que, uma vez endurecidas, apresentaram 

propriedades ligantes e resultados coerentes com a literatura.  

 

2.2.3 Composição química e cinética de hidratação 

 

Os principais elementos presentes nas escórias de alto forno são os óxidos de cálcio 

(Ca), silício (Si), alumínio (Al) e magnésio (Mg) e tem-se ainda, em quantidades menores, FeO, 

MnO, TiO2, enxofre, entre outros (ISAIA, 2011). Sua composição varia com tipo de minério 

utilizado e operação do forno, no entanto observa-se na Tabela 1 que os conteúdos de SiO2 e 

CaO são muito similares, com diferenças nos componentes Al2O3, MgO e TiO2 (SHI et al., 

2006).  

Tabela 1: Composição química de escória de alto-forno de vários países (% em massa). 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O S TiO2 MnO Origem 

35,04 13,91 0,29 39,43 6,13 0,34 0,39 0,44 0,42 0,43 Austrália 

35,30 9,90 0,60 34,70 14,60 0,30 0,40 1,00 0,50 -- Canadá 

36,23 9,76 1,99 39,40 10,50 -- -- -- 0,70 -- China 

36,00 9,00 1,30 41,00 8,00 -- -- 1,10 0,90 0,85 Finland 

35,40 12,90 0,30 41,80 6,80 0,26 0,38 1,00 1,65 0,42 Japan 

35,00 13,50 2,30 36,50 7,50 -- -- 0,60 2,00 1,25 Norway 

35,30 9,40 1,10 39,70 10,03 0,98 -- 1,16 0,72 0,98 Sweden 

34,90 7,12 1,02 42,87 10,30 0,24 0,50 1,16 0,39 -- USA 

34,20 11,30 1,17 41,60 8,21 0,26 0,40 0,48 0,77 0,25 UK 

38,10 13,90 1,30 37,00 6,20 0,20 0,90 0,10 0,80 1,10 Brasil 

FONTE: Adaptado de SHI et al., (2006) e LANGARO (2016). 
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Os produtos mais comuns da reação dos cimentos álcali ativados são o C-S-H, 

hidrotalcita (C4AH13) e pequenas quantidades de stratlingite ou hidrato gehlenite (C2ASH8), 

podendo surgir também o Ca(OH)2, CS2H e o M4AH13 em substituição ao C4AH13 quando o 

teor de MgO da escória é elevado (SHI et al., 2006; ROY, 1999).  

Nas escórias de alto forno ativadas com NaOH foram identificados como os principais 

produtos de hidratação, o C-S-H (silicato de cálcio hidratado) e a C4AH13 (hidrotalcita ou 

monossulfato de cálcio hidratado-AFm) (LANGARO, 2016; MELO NETO, 2002; SHI et al., 

2006). Shi et al. (2006) identificou também o C2ASH8 (stratlingite) e o composto hidrotalcita 

(Mg6Al2CO3(OH)16.4H2O). De acordo com Gruskovnjak et al. (2006), as pastas de escórias 

ativadas com silicato de sódio (Na2SiO3.5H2O ou NSH5), indicaram que, além do C-S-H e a 

fase AFm/hidrotalcita, foram observados também a presença de picos de quartzo, calcita e a 

fase cristalina merwinita.  

É consenso entre os diversos pesquisadores que o principal produto de hidratação dos 

cimentos de escória álcali ativado é o C-S-H, porém não há dúvidas que outros produtos 

menores aparecerão dependendo da natureza da escória e do ativador (SHI et al., 2006). 

Segundo Ben Haha et al. (2011a), os géis de C-S-H presentes nas pastas ativadas com NaOH 

são mais cristalinos. Nota-se na Figura 6 que o principal pico em torno de 30º 2θ foi atribuído 

ao C-S-H e outras fases menores como hidrotalcita e merwenita são variáveis.  

 

a) 

 

b) 

 

Figura 6: DRX da escoria álcali ativadas com diferentes ativadores. 
a) NaOH aos 28 dias e b) NSH5 aos 1, 7, 28 e 180 dias (AAS) e escória sem ativador aos 28 dias e não hidratada 

 C-S-H (silicato de cálcio hidratado), Ht (hidrotalcita), Q (quartzo), M (merwinita), C (calcita) 
FONTE: a) MELO NETO, 2002 e b) GRUSKOVNJAK et al. (2006) 

 

Pesquisadores investigaram as características da evolução do calor das escórias 

alcalinizadas, mas é unanime que as propriedades da escória, natureza e a dosagem dos 

ativadores desempenham um papel determinante na evolução de calor dos cimentos álcali 
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ativados (SHI et al., 2006). Gruskovnjak et al. (2006) realizou uma comparação da evolução de 

calor entre as escórias (C/S=1,22) ativadas com silicato de sódio (Na2SiO3.5H2O), escórias sem 

ativação e cimento Portland tipo I conforme Figura 7.  

 
Figura 7: Calorimetria da escória ativada (AAS), escória não ativada (slag) e cimento Portland (OPC). 

FONTE: Adaptado de GRUSKOVNJAK et al. (2006) 
 

De acordo com Gruskovnjak et al. (2006), o cimento álcali ativado foi caracterizado por 

um período latente longo e um pico intenso estreito entre 13h e 20h. As escórias sem ativador 

apresentaram dois picos muito baixos, com intensidade entre 4h e 12h, enquanto que o cimento 

Portland revelou um pico muito amplo entre 4-25h. Em nível qualitativo, o pico amplo e a 

atividade exotérmica mais longa, reflete uma hidratação mais lenta do cimento Portland, 

proporcionando uma resistência inicial mais lenta. Assim, a produção de C-S-H nos cimentos 

álcali ativados é muito mais rápida que no cimento Portland.  

Ben Haha et al. (2012) estudou a hidratação e a evolução microestrutural das escórias 

(C/S=0,94) com diferentes teores de Al2O3 (7%, 14,1% e 16,7%) ativadas com NaOH e silicato 

de sódio (Na2SiO3.5H2O = WG). Segundo os autores, o aumento do teor de Al2O3 nas escórias 

diminuiu a hidratação precoce, resultando em uma menor resistência à compressão durante os 

primeiros dias. Aos 28 dias ou mais, não foram observados efeitos significativos do teor de 

Al2O3 da escória sobre o grau de hidratação, volume de hidratados, porosidade ou resistência à 

compressão. O estudo relata ainda que a porosidade das escórias ativadas com WG é muito 

pequena, enquanto que nas escórias ativadas com NaOH foi observado uma porosidade muito 

maior, independente do teor de Al2O3. Nos cimentos hidratados foram observados a presença 

do C-S-H, hidrotalcita e também a stratlingite nas pastas com alta taxa de Al2O3 (16,7%). O 

maior ter de Al2O3 aumenta a incorporação de Al no C-S-H e também na hidrotalcita, porém 

não tem influência significativa no volume dos produtos hidratados, uma vez que a formação 

da stratlingite nas escórias com alto teor de Al2O3 é compensada pela diminuição da 

hidrotalcita, C-S-H e aumento do Al no C-S-H. O fluxo de calor das escórias com diferentes 
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teores de Al2O3 ativadas com NaOH e os principais picos do C-S-H e hidrotalcita estão 

ilustrados na Figura 8. 

 

  

Figura 8: Influência do conteúdo de Al2O3 da escória na cinética de hidratação usando NaOH. 
Fonte: Adaptado de BEN HAHA et al. (2012) 

 

De acordo ainda com Ben Haha et al. (2012), as escórias ativadas com NaOH promove 

uma reação mais rápida e maior resistência à compressão inicial comparado ao silicato de sódio 

(WG). A taxa de reação rápida leva à formação de uma borda densa nas partículas de escórias 

nos estágios iniciais e uma porosidade maior e, portanto, uma menor resistência à compressão 

em idades posteriores em comparação com o ativador WG. A resistência inicial maior e 

aumento lento de 7 e 28 dias são típicos dos cimentos álcali ativados e esse comportamento 

pode ser atribuído pelos diferentes mecanismos de hidratação e componentes reativos 

(GRUSKOVNJAK et al., 2006). As imagens da Figura 9 mostra a morfologia das pastas de 

escória com teor de 7% de Al2O3 aos 180 dias.  
 

a) 

 

b) 

 

Figura 9: Microscopia das escórias álcali ativadas (Al2O3=7%). 
a) ativada com NaOH, b) ativada com silicato de sódio (WG) 

FONTE: Adaptado de BEN HAHA et al. (2012) 
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Nota-se uma camada densa de hidratados nas bordas dos grãos de escórias, fibras de C-

S-H e poros na estrutura das escórias ativadas com NaOH. Por outro lado, o aspecto das escórias 

ativadas com WG, exibe uma estrutura completamente hidratada. 

Em outra pesquisa de Ben Haha et al. (2011a), as diferenças entre os ativadores NaOH 

e o silicato de sódio (Na2SiO3.5H2O) são evidentes. Nos sistemas ativados por NaOH, após 7 

dias, foi constatado a formação de um C-S-H tardio. A Figura 10 apresenta a microscopia por 

varredura, indicando a presença dos dois tipos de C-S-H observado nas escórias com teor de 

Al2O3 (HA=12%), um mais escuro com alto teor de Na e outro mais claro com baixo conteúdo 

de Na. Na análise termogravimétrica observou-se a presença da hidrotalcita e C-S-H, entretanto 

sem distinção das duas fases de C-S-H. Durante a hidratação tardia dos cimentos álcali ativados, 

apesar da reação contínua, o aumento da resistência à compressão e a diminuição da porosidade 

são limitados. O C-S-H tardio possui uma maior incorporação de álcali e é facilmente 

distinguível do C-S-H formado inicialmente, isto é, um silicato de cálcio hidratado (C-S-H) e 

um C-N-S-H rico em sódio com um teor de Ca semelhantes.  

 

a) MEV – dois tipos de C-S-H 

 

b) TG/DTG – C-S-H e hidrotalcita 

 

Figura 10: Escória álcali ativada com NaOH a) MEV após 180 e b) TG/DTG após 28 dias.  
FONTE: Adaptado de BEN HAHA et al. (2011a) 

 

 A influência dos diferentes teores de MgO (7,7%, 10,5% e 13,9%) das escórias 

(C/S=0,91 a 0,93) ativadas com NaOH e silicato de sódio (Na2SiO3.5H2O = WG) também foram 

investigadas por Ben Haha et al. (2011b). De acordo com os autores, no sistema ativado por 

NaOH, o maior teor de MgO (13,9%) resultou em uma reação mais rápida e maior resistência 

à compressão em todas as idades. O aumento da quantidade da fase semelhante a hidrotalcita, 

portanto maior volume de hidratos, não tem efeito significativo sobre a resistência à 

compressão. O maior tamanho dos poros também não diminui na presença de mais fases de 

hidrotalcita. No sistema ativado com WG, as escórias com alto teor de MgO (13,9%) mostrou 
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uma resistência à compressão muito maior que as escórias com baixo teor de MgO (7,7%). O 

aumento da resistência à compressão foi associado a porosidade e não entre os diferentes teores 

de MgO. Isso indicada que o volume maior de hidratados formados nas amostras com maior 

teor de MgO e a baixa porosidade resultante é responsável pelo aumento de 50-80% da 

resistência à compressão das pastas ativadas com WG após 28 dias, isto é, a diminuição da 

porosidade, aumenta a resistência. A formação da hidrotalcita tem densidade mais baixa e, 

portanto, um grau maior de preenchimento do espaço do que o C-S-H. Assim os autores 

concluíram que o teor de MgO de uma escória de alto forno influencia a cinética dos sistemas 

ativados por álcalis e alteram a quantidade de hidratados formados (hidrotalcita), que tem 

influência na porosidade e consequentemente na resistência à compressão. A micrografia 

ilustrada na Figura 11 mostra a porosidade das escórias com 13,90% de MgO ativadas com 

NaOH e WG após 1 ano. 

 

a) Ativado com NaOH 

 

b) Ativado com silicato de sódio (WG) 

 

Figura 11: Micrografia por varredura das escórias ativadas com 13,9% de MgO após 1 ano.  
Fonte: Adaptado de BEN HAHA et al. (2011b) 

 

O desenvolvimento da hidratação dos cimentos álcali ativados depende fortemente das 

interações entre os componentes sólidos e líquidos, isto é, taxas de dissolução, saturação e 

equilíbrio químico da solução de poros, taxas de precipitação e evolução microestrutural 

(GRUSKOVNJAK et al., 2006). Isto é, pode ser influenciada pela composição química da 

escória, tipo e dosagem do ativador empregado. 

A finura das escórias também pode influenciar a velocidade da hidratação e resistência 

inicial dos cimentos álcali ativados. De acordo com Shi et al. (2006), estudos apontaram que a 

resistência de um cimento aumenta linearmente com a finura do Blaine da escória utilizada, 

seja no cimento Portland ou cimento de escória ativada, e de modo geral, a reatividade 

hidráulica da escória aumenta à medida que sua finura aumenta. No estudo realizado por 
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Langaro (2016), a finura das escórias ativadas com 5% de NaOH e superfície específica de 

3354 m2/kg e 5352 m2/kg foram comparadas. Os resultados indicaram que a reatividade da 

escória com maior Blaine (5352 m2/kg) apresentaram maior intensidade nos picos de hidratação 

e maior resistência aos 7 dias, contudo, observou-se que aos 28 dias, a finura não tem mais 

influência no desenvolvimento mecânico. De acordo com Shao-Dong (1994) a faixa ótima de 

finura da escória é de 4000-5500 m²/kg. 

 

2.3 ATAQUE POR SULFATOS  

 

O ataque por sulfatos é uma forma complexa de deterioração (DRIMALAS, 2007). É 

definido como ação deletéria envolvendo íons sulfato e reconhecido como uma ameaça 

significativa para muitas estruturas de concreto (ISMAIL et al., 2012; NEVILLE, 2004). Pode 

se manifestar na forma de expansão e fissuração, e também na diminuição progressiva da 

resistência e da massa, devido à perda da coesão dos produtos de hidratação, e ao fissurar, torna-

se mais fácil a penetração de água agressiva no seu interior, acelerando a deterioração (ISAIA, 

2011; MEHTA; MONTEIRO, 2014; SHANAHAN et al., 2007).  

A degradação pode ainda ser acelerada por ciclos de molhagem e secagem alternadas 

devido à cristalização dos sais nos poros do concreto, agredindo o material não só na superfície, 

mas também no seu interior (BERTOLINI, 2010; NEVILLE; BROOKS, 2013). A lixiviação 

também desempenha um papel importante no ataque externo por sulfatos, pois podem aumentar 

a entrada de íons sulfato (ROZIÈRE et al., 2009).  

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

ativos o sódio e o magnésio (NEVILLE; BROOKS, 2013). Diferentes soluções produzem 

efeitos variados em concretos (SANTHANAM et al, 2001). De acordo com Souza (2006), o 

mecanismo de ataque do ânion SO4
-2 é o mesmo, porém os cátions Na+ e Mg2+ atuam de forma 

diferente, sendo o Mg2+ mais agressivo. Os sais sólidos não atacam o concreto, mas quando 

presentes na forma de solução, podem reagir com os produtos do cimento hidratado (NEVILLE, 

2013).  

O ataque por sulfato pode ser de origem interna ou externa, e a tensão pode ser de natureza 

química, devido a alteração da hidratação dos produtos ou de natureza física, devido a mudanças 

de fases na penetração da solução de sulfato (DRIMALAS, 2007; SOUZA, 2006). As fontes 

internas de sulfato podem incluir sulfatos originalmente presentes no cimento ou nos materiais 

complementares de cimentação e as fontes externas incluem os sulfatos presentes nas águas 

subterrâneas, água do mar, águas de rios, lençol freático, na maioria natural, mas podem vir de 
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fertilizantes, esgotos e efluentes industriais (ALEKSIC, 2010; PEREIRA, 2015; SHANAHAN 

et al., 2007; SOUZA, 2006).  

A forma mais comum de ataque por sulfatos é resultante do ingresso de íons sulfato de 

alguma fonte externa para o interior da pasta de cimento hidratada, difundindo-se através da 

rede de poros (SOUZA, 2006). É um processo destrutivo devido à formação de produtos 

expansivos, tais como: a gipsita, etringita ou a descalcificação do C-S-H (DRIMALAS, 2007; 

TIAN et al, 2000). De forma direta ou indireta, as expansões e fissuras estão associadas à 

formação da gipsita e da etringita, enquanto que o enfraquecimento e desintegração com a 

destruição do C-S-H (BAKHAREV et al., 2002). 

A gravidade do ataque depende da concentração da solução de sulfato e a taxa de íons que 

são reabastecidos, isto é, se o concreto é exposto em água corrente ao invés de parada, sofrerá 

uma maior taxa de ataque (BHATTY; TAYLOR, 2006). A concentração de sulfato não tem 

impacto significativo na profundidade de penetração, mas, uma maior concentração acelera a 

reação entre a pasta e o sulfato entrante (CHENG et al., 2015).  

A classificação típica do grau de agressividade para concretos expostos ao ataque por 

sulfatos são prescritos pela ACI 318-08, BS EM 206-1:2000 e NBR 12655:2015. Na Tabela 2 

estão apresentados os graus de exposição, concentração de SO4 e a relação água/cimento 

máxima. 

 

Tabela 2: Grau de agressividade para concretos sujeitos ao ataque por sulfatos. 

Classe de exposição  

Sulfato (SO4) na água (ppm ou mg/litro) Relação a/c máxima 

ACI  

318-08 

BS EM  

206-1 

NBR 

12655:15 

ACI 

318-08 

BS EM 

206-1 

NBR 

12655:15 

Negligenciável/Desprezível 0 a 150 --- --- --- --- --- 

Levemente agressivo/fraco 150 a 1.500 ≥ 200 ≤ 600 0 a 150 0,50 0,55 -- 

Moderadamente agressivo 1.500 a 10.000 > 600 ≤ 3000 150 a 1500 0,45 0,50 0,50 

Altamente agressivo > 10.000 > 3000 ≤ 6000 > de 1500 0,45 0,45 0,45 

FONTE: Adaptado de NEVILLE; BROOKS (2013) e ISAIA (2011) 

 

A deterioração dos materiais cimentícios podem ser evitadas através de pesquisa sobre as 

condições do meio no qual a estrutura vai ser exposta e por medidas de proteção adequada 

contra o ataque por sulfatos (MEHTA; MONTEIRO, 2014). De acordo com Bertolini (2010), 

a relação água/cimento é o fator chave para determinar a porosidade capilar da pasta de cimento 

e assim, a resistência à penetração dos agentes agressivos.  
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2.2.1 Mecanismos de ataque por sulfatos em cimentos Portland 

 

O ataque por sulfatos em cimento Portland é comumente referido por duas principais 

reações: o primeiro, os íons sulfatos envolvem o C3A e o segundo, os íons sulfatos envolvem o 

Ca(OH)2, mas o C-S-H também pode ser atacado (DRIMALAS, 2007; TIAN et al, 2000). O 

Ca(OH)2 e o C-S-H formam-se como resultado da hidratação do C3S e C2S e o aluminato de 

cálcio hidratado é o principal produto da hidratação do C3A (BHATTY; TAYLOR, 2006; 

NEVILLE; BROOKS, 2013). As reações dos silicatos estão apresentadas nas Equações (2) e 

(3) e dos aluminatos na Equação (4).  

 

2C3S + 6H → C3S2H3 + 3Ca(OH)2                       (2) 

2C2S + 4H → C3S2H3 + Ca(OH)2                     (3) 

C3A + 6H → C3AH6             (4) 

 

Os principais produtos formados durante o ataque por sulfatos são a etringita e a gipsita, 

resultado das reações químicas entre os íons sulfato e os produtos de hidratação do cimento 

(ALEKSIC, 2010; SANTHANAM et al., 2001; SHANAHAN et al., 2007). Essas reações são 

de natureza expansiva, exercendo, portanto, uma pressão interna do concreto endurecido que 

causa a deterioração (BHATTY; TAYLOR, 2006; SOUZA, 2006). As reações dos sulfatos com 

a fase endurecida das pastas de cimento Portland estão apresentadas nas Equações (5) a (13) 

(BHATTY; TAYLOR, 2006; DRIMALAS, 2007; MEHTA; MONTEIRO, 2014; NEVILLE, 

2004). O Na2SO4 pode atacar de duas formas diferentes. 

  

 Formação da gipsita: o sulfato de sódio reage com o hidróxido de cálcio para formar a 

gipsita e o hidróxido de sódio conforme Equação (5).  

 

Na2SO4 + Ca(OH)2 + 2H2O → CaSO4.2H2O + 2Na(OH)                                         (5) 

 

 Formação da etringita: o sulfato de sódio reage com o aluminato de cálcio hidratado 

para formar a etringita, hidróxido de sódio e de alumínio conforme Equação (6).  

 

6Na2SO4 + 3(4CaO.Al2O3.13H2O) + 34H2O → 2(3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O) + 12NaOH + 

2Al(OH)3                                                    (6) 
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No ataque por Na2SO4, a formação do NaOH como subproduto da reação, assegura a 

manutenção da alcalinidade do sistema, essencial para estabilidade do silicato de cálcio 

hidratado (MEHTA; MONTEIRO, 2014). Em água corrente, com um fornecimento constante 

de Na2SO4 e remoção do Ca(OH)2, a reação pode continuar até a lixiviação de todo o Ca(OH)2, 

contudo, se ocorrer acúmulo de NaOH, o equilíbrio é atingido e somente parte do SO3 é 

depositado como gipsita (NEVILLE, 2004).  

A gipsita também pode reagir com o monossulfato (AFm) para formar a etringita conforme 

Equação (7), porém nesse processo, os íons sulfatos não são envolvidos diretamente. O 

monossulfato é o produto final da hidratação do C3A e C4AF, originado na conversão da 

etringita, conforme Equações (8) e (9) (MEHTA; MONTEIRO, 2014).  

 

2CaSO4.2H2O + 3CaO.Al2O3.CaSO4.18H2O + 12H2O → 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O      (7) 

2C3A + C6A𝑆̅3H32 (etringita) + 22H → 3C4A𝑆̅H18 (monossulfato)              (8) 

3C4AF + 2C3AF𝑆̅3H32 (etringita) + 14H → 3CAF𝑆̅H12 (monossulfato) + 2AFH3              (9) 

 

O ataque por MgSO4 é mais agressivo do que outros sulfatos, dado que a principal 

consequência é a destruição do C-S-H, além de formar produtos expansivos como a gipsita e a 

etringita (BERTOLINI, 2010). Esse sulfato pode reagir com todos os produtos do cimento 

hidratado, por isso é considerado como a forma mais prejudicial (DRIMALAS, 2007; 

NEVILLE, 2004). O MgSO4 pode atacar de três formas diferentes.  

 

 Descalcificação do Ca(OH)2: o sulfato de magnésio reage com o hidróxido de cálcio 

para formar a gipsita e a brucita conforme Equação (10). 

 

MgSO4 + Ca(OH)2 + 2H2O → CaSO4.2H2O + Mg(OH)2                          (10) 

 

 Descalcificação do C-S-H: o sulfato de magnésio reage com o silicato de cálcio 

hidratado para formar a gipsita, brucita e a sílica gel conforme Equação (11). 

 

3MgSO4 + 3CaO.2SiO2.3H2O  → 3CaSO4.2H2O + 3Mg(OH)2 + 2SiO2.H2O                                (11) 

 

 Formação da etringita: o sulfato de magnésio reage com o aluminato de cálcio hidratado 

e o hidróxido de cálcio para formar a etringita e a brucita conforme Equação (12). 

 

3MgSO4 + 4CaO.Al2O3.13H2O + 2Ca(OH)2 + 20H2O → 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O + 3Mg(OH)2  (12) 
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No caso do ataque por MgSO4, a formação da brucita (Mg(OH)2) consome grande 

quantidade de Ca(OH)2 e reduz o pH da solução de poro, e para manter a estabilidade, o C-S-

H libera Ca(OH)2 para a solução e também é atacado (MEHTA; MONTEIRO, 2014; 

SANTHANAM et al, 2001; SILVA, 2015). Uma vez esgotado o Ca(OH)2, o MgSO4 buscará 

mais cálcio, descalcificando o C-S-H (DRIMALAS, 2007; MEHTA; MONTEIRO, 2014). A 

brucita pode reagir com a sílica gel para formar o silicato de magnésio hidratado (M-S-H) 

conforme Equação (13). 

                  

Mg(OH)2 +  SiO2.H2O → MgO.SiO2. H2O + H2O                                                                      (13) 

 

 De acordo com Silva (2015), a formação do M-S-H ocorre quando o pH da matriz 

cimentícia reduz de forma intensa e o C-S-H descalcifica para manter o pH. Os íons de 

magnésio se estende ao C-S-H e, em contato prolongado, o C-S-H perde os íons de cálcio e 

pode ser substituído pelos íons de magnésio, formando o silicato de magnésio hidratado, cuja 

formação está associada à perda das características cimentícias (ALEKSIC, 2010; METHA; 

MONTEIRO, 2014; SOUZA, 2006).  

O concreto atacado por sulfatos tem uma aparência esbranquiçada, com deterioração 

começando normalmente pelas bordas e cantos, seguidos por fissuração e lascamento e a razão 

por essa aparência é a formação de produtos expansivos, no caso a gipsita e a etringita, 

ocupando um volume maior que os compostos que eles substituíram (BERTOLINI, 2010; 

NEVILLE; BROOKS, 2013). A etringita ocasiona os maiores efeitos expansivos (ISAIA, 

2011). Segundo Mullauer et al. (2013), a formação da etringita em pequenos poros causam mais 

danos comparados aos formados em poros maiores, logo tensões de até 8 MPa podem ser 

geradas que excedem a resistência à tração da matriz do aglomerante (3 a 4 MPa).  

A gipsita também pode causar expansão, no entanto, observa-se que o ataque leva 

primeiro a redução do pH do sistema, com perda de rigidez e resistência, seguida pela expansão 

e fissuração, transformando o concreto em uma massa pastosa não coesiva (MEHTA; 

MONTEIRO, 2014; TIAN et al., 2000). A disponibilidade de alto teor de cálcio, aumenta a 

formação de gipsita (SHANAHAN et al, 2007). O sulfato de cálcio (gipsita) é adicionado ao 

clínquer para prevenir a pega imediata da hidratação do aluminato tricálcico (C3A), o qual reage 

rapidamente com C3A e produz a etringita, que é inofensiva, pois nesse estágio o concreto ainda 

está em um estado semiplástico e permite a acomodação da expansão (NEVILLE; BROOKS, 

2013). 
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2.2.1.1 Cimento Portland resistente a sulfatos 

 

Os cimentos resistentes a sulfatos são aqueles que suportam os agentes agressivos que 

podem ser encontrados nas redes de esgotos domésticos ou industriais, água do mar e alguns 

tipos de solos (AMBROZEWICZ, 2012; ISAIA, 2011). São designados pelo tipo de cimento 

do qual se deriva, acrescido do sufixo RS (ISAIA, 2011). Estes cimentos têm baixo teor de C3A 

de maneira a evitar o ataque por sulfatos externos ao concreto, reduzindo a formação da etringita 

que causa a degradação e expansão do concreto em função do maior volume ocupado pelos 

seus compostos resultantes (NEVILLE; BROOKS, 2013; TIAN et al., 2000). É consenso que 

controlar o teor de C3A, melhora a resistência do concreto ao ataque por sulfatos (SHANAHAN 

et al, 2007).  

Comparado ao cimento Portland comum, a durabilidade dos cimentos Portland resistente 

aos sulfatos ou ambientes ácidos, é devido ao efeito combinado de menor permeabilidade e da 

redução do teor do Ca(OH)2 da pasta de cimento hidratada (MEHTA; MONTEIRO, 2014). Em 

ambientes sulfatados, uma baixa permeabilidade do concreto é a melhor forma de proteger 

contra esse tipo de ataque, reduzindo a relação a/c ou empregando cimentos com adições 

(BERTOLINI, 2010; SANTHANAM et al., 2001).  

As adições minerais são materiais, geralmente silicosos finamente divididos, 

adicionados aos concretos em quantidades variáveis (de 6% a 70%) por massa do material 

cimentício e, embora as pozolanas naturais sejam usadas em algumas partes do mundo, devido 

ao aspecto econômico e ambiental, muitos subprodutos industriais têm se tornado fonte 

primária de adições minerais no concreto, tais como a escória de alto forno e as cinzas volantes 

(MEHTA; MONTEIRO, 2014). A maioria das adições minerais, quando usados em doses 

suficientes, pode ser eficaz na prevenção do ataque por sulfatos (DRIMALAS, 2007). 

Os cimentos de escória são baseados em subprodutos industriais da fabricação do aço 

(GRUSKOVNJAK et al, 2008). Geralmente escória granulada de alto forno, com níveis de 25 

a 50%, é bastante eficaz no controle do ataque por sulfatos (DRIMALAS, 2007). As principais 

vantagens é a durabilidade superior e menor calor de hidratação, comparado com os 

aglomerantes 100% de cimento Portland, contudo, a baixa resistência inicial é uma limitação 

em muitas aplicações (COLLINS et al, 1999). 

No estudo realizado por Rozière et al. (2009) utilizando cimentos Portland 

convencionais e resistentes a sulfatos submetidos ao ataque por Na2SO4, os resultados 

apontaram que o cimento com maior teor de substituição do clínquer por escória de alto-forno 

(62%), apresentaram melhor desempenho. Quando os cimentos contendo escórias são expostos 
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aos Na2SO4, a degradação ocorre na superfície e não generalizada como o ocorre nos cimentos 

Portland comuns, uma vez que as escórias melhoraram a estrutura dos poros (CHENG et al., 

2015). As adições promovem um refinamento da microestrutura da pasta, reduzindo a 

velocidade de penetração dos sulfatos e por isso são geralmente mais resistentes aos sulfatos 

devido a taxas reduzidas de entrada desses agentes agressivos (ALEKSIC, 2010; BERTOLINI, 

2010). 

Assim, materiais pozolânicos e cimentantes tem um papel importante na durabilidade 

das pastas frente aos ambientes ácidos, pelo fato de consumir o hidróxido de cálcio para 

produzir o C-S-H, por isso os produtos da reação são muito eficientes em preencher espaços 

capilares, melhorando assim a resistência e impermeabilidade do sistema (MEHTA; 

MONTEIRO, 2014).  

De acordo com a NBR 5737:1992 qualquer cimento pode ser considerado resistente a 

sulfatos, desde que apresentem pelo menos uma das características abaixo: 

 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 70% de escória de alto 

forno, em massa. 

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

pozolânico, em massa. 

 Cimentos que tiverem antecedentes de resultados de ensaios de longa duração 

que comprovem resistência aos sulfatos. 

Para alcançar a resistência aos sulfatos, o teor de C3A nos cimentos resistentes a sulfatos 

são limitados a 3,5% na Europa (BS 4027:1996), enquanto que no Brasil, esses cimentos são 

normalizados pela NBR 5737:1992 e são considerados resistentes a sulfatos cujo teor de C3A 

seja igual ou inferior a 8% (NEVILLE; BROOKS, 2013). A ASTM C150 limita o teor de C3A 

do cimento V a 5%, ao cimento tipo II em 8% no máximo e, ainda, acredita-se que o C4AF pode 

participar no ataque por sulfato, e por isso a mesma norma estabelece que o teor de C4AF + 

2C3A no cimento V não deve exceder 25% (DRIMALAS, 2007; SHANAHAN et al, 2007). 

Esses cimentos foram desenvolvidos para limitar o C3A, dado que a menor quantidade 

de C3A, reduz a quantidade de etringita, no entanto, não interrompe o ataque ao Ca(OH)2 e C-

S-H (DRIMALAS, 2007). Segundo Santhanam et al. (2001), o uso de cimentos com baixo teor 

de C3A, pode ser prejudicial quando a solução contém sulfato de magnésio ou ácido sulfúrico, 

pois neste caso, as condições de pH baixo, levam ao ataque direto do gel C-S-H. Cimentos com 
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baixo teor de C3A são normalmente usados em concretos expostos a moderada e severa 

concentrações de sulfatos, contudo, em alguns casos, cimentos com C3A inferior a 5%, não 

podem impedir dano devido ao ataque por sulfato (TIAN et al., 2000).  

Souza (2006) relata que os cimentos compostos apresentaram maior suscetibilidade ao 

ataque por sulfatos, uma vez que possuem menor quantidade de Ca(OH)2, que é atacado 

primeiro, protegendo os compostos resistentes, como o C-S-H. Segundo o autor, a adição 

pozolânica incorporada ao cimento CP-II-Z-32 conferiu menor quantidade de Ca(OH)2 e maior 

quantidade de C-S-H, e possivelmente o ataque por sulfatos continua mesmo na ausência do 

Ca(OH)2, consumindo o Ca+ de outras fontes, como o C-S-H, gerando a descalcificação deste 

composto. Quando são usadas misturas minerais, a reação pozolânica consome Ca(OH)2, assim, 

o ataque de soluções de sulfato de magnésio pode avançar rapidamente para o estágio em que 

a descalcificação do gel C-S-H começa (SANTHANAM et al, 2001).  

Em alguns países, outras exigências relacionadas à expansão são exigidas pelas normas 

de padronização. Nos Estados Unidos, a ASTM C150 especifica para o cimento V (resistente a 

sulfatos), expansão máxima de 0,040% aos 14 dias e a ASTM C1157 indica a expansão máxima 

de 0,05% e 0,10% em seis meses para cimentos de alta e moderada resistência aos sulfatos 

respectivamente. A norma brasileira NBR 13583:2014 não faz menção de expansão máxima 

para as argamassas de cimento, porém no estudo realizado por Marciano (1993), a autora 

concluiu que a variação dimensional é o melhor indicador de degradação ao ataque por sulfatos 

e estabeleceu que cimentos resistentes a sulfatos devem apresentar expansão inferior a 0,030% 

aos 42 dias de idade. 

 

2.2.2 Mecanismos de ataque por sulfatos em cimentos álcali ativados 

 

Devido às diferenças nas fases químicas dos produtos hidratados, os mecanismos de 

ataque por sulfatos observados são distintos do cimento Portland (PROVIS et al., 2015). Em 

comparação com o cimento álcali ativado, a pasta de cimento Portland tem uma oferta adicional 

de Ca(OH)2, que deve ser esgotado antes de descalcificar o C-S-H, e essa oferta adicional 

contribui para reduzir a descalcificação do C-S-H no ataque por sulfatos, contudo, foi relatado 

que o cimento álcali ativado tem poros com tamanhos menores, portanto, a pasta teria menor 

permeabilidade que protegeria da entrada de íons de sulfato (BAKHAREV et al., 2002).  

O ataque por diferentes soluções de sulfato, como os que contém Ca, Na e Mg, procedem 

diferente em relação ao mecanismo e ao tipo de tensão gerada (SANTHANAM et al, 2001). O 
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fator que determina a taxa e os efeitos dos processos geralmente descritos como “ataque por 

sulfatos”, é na verdade, a natureza do cátion que acompanha o íon sulfato (ISMAIL et al., 2012).  

Pesquisas indicaram que a resistência ao ataque por sulfatos nos materiais álcali ativados 

são superiores aos cimentos Portland convencionais, quando expostos na maioria dos sulfatos, 

até superior aos resistentes a sulfatos quando expostos no Na2SO4 (SHI et al., 2006; RASHAD 

et al., 2012). No entanto, quando expostos aos MgSO4, a formação do sulfato dihidratado 

(gipsita) e seus efeitos são indicados como prejudiciais ao material (ISMAIL et al., 2012: 

BAKHAREV et al., 2002). A Tabela 3 apresenta algumas pesquisas envolvendo o mecanismo 

de ataque por sulfatos entre os cimentos de escórias álcali ativadas e os íons sulfatos. 

 
Tabela 3: Estudos de ataque por sulfatos realizados por alguns autores. 

Material Ativador 
Relação C/S  

EGAF 
Agente 

agressivo 
Componente Autor 

EGAF1 e CP2 
(C3A=5,7%) 

Na2SiO3 e NaOH 1,12 
Sulfato de sódio 
e magnésio 

Concreto  
 

Bakharev et al. 
(2002) 

EGAF1 e CP2 
(C3A=3%)  

NaOH e silicato de 
sódio (Na2SiO3) 

1,02 Água do mar Pastas 
El-Didamony 
et al. (2012) 

EGAF1 e CV3  
Silicato de sódio 
(Na2SiO3) 

1,26 
Sulfato de sódio 
e magnésio 

Pastas 
Ismail et al. 
(2012) 

EGAF1 e CP2 
(escória) 

SiO2 e Na2O  1,02 Sulfato de sódio 
Argamassas e 
pastas 

Komljenovic 
et al. (2013) 

1EGAF =  Escória granulada de alto forno 
2CP = Cimento Portland 
3CV = Cinza volante 
 

No estudo realizado por Bakharev et al. (2002), os concretos produzidos com escórias 

álcali ativadas foram expostos na solução de Na2SO4 e MgSO4 por 12 meses e comparados com 

o cimento Portland (C3A=5,7%). Após dois meses de exposição na solução de MgSO4, foi 

relatado a presença de fissuras, enfraquecimento e cristais de gipsita na superfície e poros do 

concreto. Aos 12 meses de exposição, a resistência à compressão teve uma queda de 23%, 

atribuída a precipitação da gipsita e descalcificação do C-S-H, que destrói a capacidade de 

ligação e leva à perda de coesão e resistência mecânica. No cimento Portland, constatou-se a 

presença de grandes fissuras, expansão, perda de massa e redução de 37% da resistência 

mecânica, ocasionado pela formação da etringita e gipsita. A Figura 12 apresenta a resistência 

à compressão e o difratograma das pastas de cimento Portland-OPC (a) e (b) e das escórias 

álcali ativadas-AAS (c) e (d) após o ataque por Na2SO4 e MgSO4.  

De acordo com Bakharev et al. (2002), na solução de Na2SO4, os concretos com escórias 

álcali ativadas não apresentaram sinais de deterioração ou produtos expansivos, registrando 

ainda um pequeno aumento na resistência à compressão em relação a resistência inicial, 
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enquanto que no cimento Portland houve a formação de grande quantidade de etringita e 

redução da resistência mecânica. 

 

 
 

 

Figura 12: DRX e resistência à compressão da AAS e OPC expostos aos Na2SO4 e MgSO4. 
a) OPC-Na2SO4, b) OPC-MgSO4, c) AAS-Na2SO4 e d) AAS-MgSO4 

E=etringita, G=gipsita, CH=Portlandita, S=sílica, C-S-H=silicato de cálcio hidratado 
FONTE: BAKHAREV et al. (2002). 

 

Esse aspecto particular do aumento da resistência dos materiais álcali ativados é 

proporcionado pelo Na2SO4, já que esse componente pode ser usado como ativador alcalino 

(RASHAD et al., 2012; ISMAIL et al., 2012), contribuindo assim com a evolução estrutural 

das fases de ligação e densificação do sistema (SHI et al., 2006). O aumento da resistência 

também foi observado em outro estudo de Bakharev et al. (2005) quando expôs cinzas volantes 

ativadas com NaOH aos Na2SO4. O pH relativamente alto e elevado teor de sódio são úteis para 

manutenção da química da solução dos poros necessária para uma boa estabilidade das amostras 

(ISMAIL et al., 2012). 

No estudo de El-Didamony et al. (2012), as pastas de escórias álcali foram submersas 

em água do mar (SW) e água comum (TW) por 12 meses. A concentração de SO4
2- na água do 

mar foi de 1450 ppm. A densidade e a resistência à compressão das escórias álcali ativados 

expostas na água do mar foi maior que as amostras expostas em água comum aos 90 dias, devido 

à formação contínua dos produtos hidratados conforme Figura 13.  

Nota-se que a densidade aparente das escórias está diretamente relacionada com a 

resistência à compressão e dosagem do ativador. As amostras com dosagem contendo 50% de 

cada tipo de ativador (hidróxido de sódio e silicato de sódio), apresentaram os melhores 

resultados comparados com as outras misturas. Na Figura 14 são ilustrados a evolução da 

resistência dos cimentos até 12 meses. Observa-se que a resistência inicial das pastas de escórias 

foi menor, mas continuou a ganhar resistência ao longo da exposição, enquanto que as pastas 

de cimento Portland, apesar da resistência ser maior inicialmente, observou-se uma queda a 

partir dos 6 meses de exposição. 
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Figura 13: Densidade e resistência das escórias ativadas expostas na água do mar e comum – 90 dias. 
GBFS (escórias), SH (NaOH), SSL (Na2SiO3), TW (água comum), SW (água do mar) 

FONTE: Adaptado de EL-DIDAMONY et al. (2012) 
 

 

Figura 14: Resistência à compressão da escória álcali-ativada (GBFS) e cimento resistente a sulfatos 
(SRC) submersos na água do mar (SW). 

FONTE: Adaptado de EL-DIDAMONY et al. (2012)  
 

Segundo El-Didamony et al. (2012), a água do mar contém maior concentração de 

(SiO4)4-, o que aumenta a taxa de hidratação e formação de maior quantidade de C-S-H e C-A-

S-H que são depositados nos poros abertos das escórias álcali ativadas, aumentando a densidade 

aparente e contribuindo para aumento da resistência nesses cimentos até 12 meses, devido à 

ativação continuada pelos sais presentes na água do mar. Por outro lado, os cimentos Portland 

resistentes a sulfatos, apresentaram queda de resistência, associado a presença do Ca(OH)2, 

originado pela hidratação do C3S e C2S, que é a principal fonte de etringita e também a formação 

do cloroaluminato, que causa enfraquecimento, expansão e perda de resistência. 

A maior parte da água do mar é razoavelmente uniforme em sua composição química, 

que se caracteriza pela presença de cerca de 3,5% de sais solúveis em sua massa, constituído 

principalmente por cloretos (55%), sulfatos (8%) e magnésio (4%) (ISAIA, 2011; MEHTA; 

MONTEIRO, 2014). A concentração de SO4 fica em torno de 1450 mg/l a 2700 mg/l (EL 

DIDAMONY et al., 2012; MEHTA; MONTEIRO, 2014). 
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A presença de sulfatos na água do mar, pode atacar o concreto de forma similar aos 

sulfatos comuns, mas, como os cloretos também estão presentes, o ataque em geral não causa 

expansão e fissuração, em vez disso, ela se dá na forma de erosão ou perda dos constituintes 

sólidos da massa, devido a gipsita e a etringita serem mais solúveis em solução com cloretos 

que em água comum (MEHTA; MONTEIRO, 2014; NEVILLE; BROOKS, 2013).  

Por outro lado, a expansão pode ocorrer como resultado da pressão exercida pela 

cristalização dos sais nos poros do concreto, que ocorre acima do nível da maré (zona de 

respingos) quando a água evapora e, quando submetidos a umedecimento e secagem alternadas, 

é severamente atacado, enquanto que o concreto permanentemente submerso é menos atacado 

(NEVILLE; BROOKS, 2013).  

Na pesquisa realizada por Ismail et al. (2012), o mecanismo de ataque por Na2SO4 e 

MgSO4 em pastas compostas por uma mistura de cinzas volantes e escórias também foram 

investigadas por 90 dias. O difratograma e a microscopia eletrônica indicaram a presença de 

cristais de gipsita e gel de Mg-Si-Al (Figura 15), que, segundo os autores, representam o gel do 

aglomerante residual descalcificado. Foi relatado ainda a presença de uma camada negra na 

superfície das amostras, delaminação e desintegração, confirmando que a presença do magnésio 

leva à descalcificação das fases ricas em Ca presentes nos materiais álcali ativados. Nesse 

processo, o Mg2+ entra na amostra e descalcifica a fase C-S-H, levando a liberação do Ca+, que 

é removido da solução para formação da gipsita.  

 

 

 

A) Cristais de gipsita, B) Gel de Mg-Si-Al 

 

Figura 15: DRX/MEV do cimento álcali ativado exposto aos MgSO4. 
  FONTE: ISMAIL et al. (2012) 

 

Os dados do DTG da pesquisa, indicaram um pico de perda de massa (Figura 16), 

centrado em 145°C para todas as amostras expostas aos MgSO4 (região A), evidenciando que a 

gipsita foi o produto dominante, independente da relação água/cimento, já que a decomposição 

ocorreu entre 110°C e 150°C e a fase C-S-H foi removida das amostras (ISMAIL et al., 2012). 
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Nota-se no aspecto visual das pastas de cimento álcali ativada ilustrada na Figura 16, que os 

danos foram muito maiores quando expostas aos sulfatos de magnésio, comparados ao sulfato 

de sódio. 

 

 

MgSO4 

 
Na2SO4 

 
Figura 16: DTG das pastas de cimento álcali ativado expostas aos MgSO4 e aspecto visual. 

FONTE: Adaptado de ISMAIL et al. (2012) 
 
 

Por outro lado, Ismail et al. (2012) relata que a solução de Na2SO4 não conduziu 

nenhuma degradação aparente no aglomerante álcali ativado. A reação com o Na2SO4 parece 

levar à troca iônica com os compostos Ca2+ durante a evolução do gel, liberando um pouco de 

Ca2+ na solução sem qualquer reação adicional para formar a gipsita. Segundo os autores, em 

soluções alcalinas, tais como o Na2SO4, a alcalinidade extra fornecida pela solução, que é 

altamente alcalina, impedirá a formação da gipsita. A formação da gipsita se dá através de um 

processo que primeiro leva à redução do pH do sistema (METHA; MONTEIRO, 2014).  

Segundo Komljenovic et al. (2013), quando o cimento de escória foi exposto ao Na2SO4, 

o conteúdo de sódio da solução foi intensamente reduzido nos primeiros 30 dias, atribuído à 

absorção parcial pelo C-S-H, que é limitada. Foi relatado a presença de uma fase de hidrotalcita, 

um gel finamente disperso dentro do C-S-H (I), que ocorre independente do ambiente que a 

escória é hidratada. O excesso de alumínio que não é incorporado na hidrotalcita é incorporada 

no C-S-H, substituindo predominantemente o silício. Há relatos anteriores, que durante o 

processo de lixiviação do C-S-H, ocorre uma substituição de sódio (Na), cálcio (Ca) e alumínio 

(Al) com o silício, enquanto a troca de Mg não foi claramente determinada. Após 30 dias de 

exposição, a resistência à compressão das escórias álcali ativadas aumentaram 7% e 11% após 

60 e 90 dias respectivamente, atribuído à redução da porosidade proporcionada pela formação 

de produtos da reação com o meio sulfatado ou pela reação de ativação alcalina devido o pH 

elevado do meio sulfatado. Foi indicando ainda que a calcita, formada pela carbonatação no 

processo de cura úmida, tenha contribuído na resistência ao ataque por sulfatos, pois esses 

cimentos são mais suscetíveis à carbonatação. Nos cimentos Portland, a resistência à 
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compressão aumentou em 5% após 30 dias e declinou 10% após 60-90 dias, associado à 

formação da etringita e gipsita.  

Em outro estudo realizado por Komljenovic et al. (2012), não especificamente 

relacionado ao ataque por sulfatos, mas com nitrato de amônia como agente agressor 

(NH4NO3), verificou-se que a descalcificação do C-S-H leva a uma diminuição da resistência 

mecânica associada à diminuição da relação atômica de Ca/Si conforme ilustra a Figura 17.  
 

 

Figura 17: Correlação entre a resistência à compressão e razão Ca/Si da escória álcali ativada e 
cimento Portland. 

FONTE: Adaptado de KOMLJENOVIC et al. (2012) 
 

De acordo com Komljenovic et al. (2012), nas escórias álcali ativadas, o C-S-H começou 

a se dissolver e precipitou novamente, com uma razão Ca/Si mais baixo, levando a uma 

homogeneização progressiva da pasta, contudo, a ausência de Portlandita e a presença do C-S-

H com baixo teor de Ca/Si ~ 0,3, resultou em uma camada protetora espessa de gel de sílica e 

gel de C-S-H. No cimento Portland, primeiramente ocorreu a dissolução da Portlandita (Ca/Si 

inicial ~ 2,6), seguido da dissolução do gel C-S-H (Ca/Si ~1,40), reduzindo a razão atômica 

Ca/Si, deixando para trás uma camada porosa e corroída, que reduziu a resistência mecânica 

em até 80%. Assim, o aumento e a redução das resistências dos cimentos (referência e 

degradadas) foram associadas às mudanças na relação Ca/Si do gel de C-S-H. 

 

2.2.3 Métodos de avaliação 

 

Os ensaios que avaliam os efeitos em um determinado ambiente sobre um material 

requerem prazos muito longos de execução, porém é possível fazer testes acelerados que analisa 

o comportamento do material, quando submetidos às condições que aumenta a velocidade de 

degradação com relação à situação de uso (BERTOLINI, 2010). Os métodos e padrões de testes 

de ataque por sulfatos precisam ser revistos, visto que compreender o papel desses parâmetros, 
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pode melhorar a confiabilidade dos testes ao produzir condições de exposição semelhantes a 

um campo (SANTHANAM et al., 2001). Dentre os métodos de ensaios acelerados de ataque 

por sulfatos, tem-se a metodologia NIST Test que prescreve ensaios para avaliação das pastas 

de cimento e a NBR 13583:2014 que propõem critérios para avaliação das argamassas. 

Segundo Bertolini (2010) vários fenômenos que causam a degradação dos materiais, 

estão relacionados com as variações dimensionais. Para estudar estes fenômenos, utilizam-se 

corpos de provas esbeltos, que são colocados em certas condições ambientais e assim mede-se 

as variações no tempo do comprimento dos corpos de prova. Nas extremidades das amostras 

são colocados pinos que possibilitam a inserção em um comparador de comprimento que, pela 

diferença de uma barra de comprimento conhecido (barra padrão), permite obter o comprimento 

do corpo de prova. A variação de comprimento ao longo do tempo é expressa como variação 

percentual em relação ao comprimento inicial do próprio corpo de prova. Os ensaios da variação 

dimensional podem estar relacionados à retração (valores negativos) ou expansão (valores 

positivos).  

 

2.2.3.1 NBR 13583:2014  
 

A norma brasileira NBR 13583:2014 se assemelha com os ensaios da ASTM C1012, 

visto que ambas prescrevem análises com amostras de argamassas nas dimensões de 

25x25x285mm para avaliar a variação no comprimento das barras de cimento Portland, 

expostas à solução de sulfato de sódio, no entanto a ASTM C1012 permite o ensaio com outras 

soluções de sulfato, como o magnésio. 

A metodologia brasileira propõe a preparação de 8 corpos de provas com dimensões de 

25x25x285mm, proporcionados com 1 parte cimento, 3,2 partes de areia padronizadas e uma 

relação água/cimento de 0,6. Quatro corpos de prova são expostos ao sulfato de sódio e outras 

quatro espécies são curadas em água saturado com cal. O ensaio prevê um tempo de cura inicial 

de 14 dias, sendo 48 horas de cura ao ar e 12 dias de cura imersa em água saturada com cal. 

Após esse período, uma parte das amostras são medidas e armazenadas em recipientes fechados 

com solução de Na2SO4 (100g/l) e  outra parte em água saturada com cal. Esses recipiente são 

colocados na estufa com temperatura controlada de 40±2°C por um período de  42 dias. 

As medições são realizadas aos 14, 28 e 42 dias de exposição. A solução neste período 

não é substituída, contudo respostas caso seja necessário. Todas as superfícies das amostras 

devem ficar expostas aos sulfatos. O resultado final é apresentado como a resultante das 

expansões obtida com a subtração das expansões médias dos corpos de prova submetidos à 
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solução de sulfato de sódio e aos imersos em solução de água saturada com cal nas mesmas 

condições. 

As principais diferenças entre a NBR 13583:2014 e ASTM C1012 estão nas proporções 

das misturas, concentração de sulfatos em solução, metodologia de cura inicial, cura final e 

tempo de exposição conforme apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Principais diferenças de ensaio entre a NBR 13583 e ASTM C1012. 
Descrição NBR 13583 ASTM C1012 

Proporção das misturas 
(cimento:areia:água) 

1:3,20:0,6 1:2,75:0,485 

Quantidade de amostras 
4 amostras para cada solução 
(sulfato e água saturada com cal) 

Mínimo 3 corpos de prova para 
avaliação dimensional 

Cura inicial 
14 dias (48h ao ar e 12 dias imersas 
em água) 

24h imersa em água ou até 
atingir a resistência mínima de 
20 MPa 

Cura final (exposição ao 
sulfato de sódio) 

42 dias 
Pode chegar até 18 meses 
dependendo da avaliação 

Tipo de solução agressiva Sulfato de sódio Sulfato de sódio ou magnésio 
Dosagem da solução de 
Na2SO4 

100g/litro (100.000 ppm) 50g/litro (50.000 ppm) 

Forma de exposição Estufa 40±2°C Temperatura 23±2°C 
Solução de sulfato no 
recipiente durante o ensaio 

Reposição se necessário Troca de solução 

Forma de medição 

Retirada das amostras da estufa e 
recipiente, aguardando 10 minutos 
para estabilização da temperatura. 
Após, mensuração em no máximo 5 
minutos, adotando o menor valor 
observado com o giro da amostra. 

Imediatamente após a retirada 
da solução. Não especifica o 
valor a ser adotado. 

Resultado final 

Resultante da diferença entre a 
expansão média das barras curadas 
em solução agressiva de sulfato e 
expansão média em solução 
saturada com cal nas mesmas 
condições, em % 

Média da variação do 
comprimento das barras 
individuais curadas em solução 
de sulfato, em % 

Limite de expansão Não há indicação Não há indicação.  
Fonte: autora. 
 

2.2.3.2 NIST Test  
 

De acordo com Aleksic (2010) o teste prescrito pela ASTM C1012 é o método mais 

comum de avaliar a resistência aos sulfatos dos cimentos Portland e adições minerais. A 

avaliação é feita medindo a expansão das barras de argamassas imersas em solução de sulfato 

de sódio a 5%. Como os sulfatos precisam se difundir na argamassa pelo lado externo antes de 
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reagir com a pasta de cimento endurecida, o processo de deterioração e expansão demanda 

tempo que pode variar de 6 a 18 meses, dificultando o desenvolvimento e produção de novos 

cimentos. Assim, como o tempo é a principal desvantagem do método proposto pela ASTM 

C1012, pesquisadores mostraram interesse em desenvolver ensaios mais rápidos, ou seja, de 

acelerar o processo de decomposição do concreto em um ambiente laboratorial. 

O procedimento NIST Test estudado por Aleksic (2010) diminui o tempo de ensaio 

utilizando pastas de cimento e reduzindo a área das amostras de 25x25mm para 10x10mm, 

permitindo uma maior penetração de íons sulfatos, acelerando as reações de expansão. Segundo 

o autor, os resultados foram equivalentes à norma da ASTM. Uma das pesquisas realizadas pela 

Universidade de Toronto indicou que o tempo para exceder 0,10% de expansão pela ASTM 

C1012 foi de 260 dias, enquanto que pelo NIST foram necessários apenas 56 dias. Em outro 

ensaio realizado, uma determinada amostra necessitou de 540 dias para expandir 0,10% pela 

ASTM C1012 e, pelo NIST apenas 270 dias (ALEKSIC, 2010). 

A Figura 18 apresenta os resultados de expansões devido ao ataque por sulfatos de sódio 

em argamassas e pastas de cimento obtidos pelo NIST em comparação com a metodologia da 

ASTM C1012. 

 

 

Figura 18: Comparação da expansão entre os métodos NIST e ASTM C1012. 
FONTE: ALEKSIC (2010) 

 
Na Tabela 5 estão apresentados os limites de expansão máxima proposto pelo método 

NIST test para prismas de 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).  
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Tabela 5: Máxima expansão proposto pelo método NIST test. 

Equivalência de desempenho 
Máxima expansão quando testado usando 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 de ALEKSIC (2010) 

 

 No estudo realizado por Aleksic (2010) a expansão das pastas de cimento de 0,15% aos 

56 dias para o cimento Tipo II/MS (moderada resistência aos sulfatos) é equivalente com 

expansão de 0,10% aos 6 meses pela ASTM C 1012. Para o cimento Tipo V/HS (alta resistência 

aos sulfatos) o método NIST obteve uma expansão 0,10% aos 56 dias e pela metodologia da 

ASTM C1012 essa expansão só foi possível aos 12 meses. Aos 91 dias é proposto uma expansão 

de 0,15% para o cimento Tipo V/HS que equivale a 0,10% aos 18 meses pela ASTM C1012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, foi desenvolvido um fluxograma 

de ensaios experimentais com a definição das variáveis do estudo e os métodos propostos para 

analisar e verificar os resultados conforme Figura 19. A metodologia empregada para realização 

dos ensaios, caracterização da matéria-prima e moldagem dos corpos de provas foram baseadas 

em normas técnicas e procedimentos prescritos por outros pesquisadores. O fluxograma, a 

descrição dos materiais e os métodos estão apresentados neste capítulo.   

 

Figura 19: Fluxograma dos ensaios. 
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3.1 MATERIAIS 

 

3.1.1. Aglomerantes 

 

3.1.1.1 Cimento álcali ativado 

 

  Foram utilizadas nesta pesquisa escórias provenientes do alto forno de carvão vegetal 

como aglomerante dos cimentos álcali ativados. As escórias foram secas em estufa por 24 horas 

com temperatura controlada de 105±2ºC. Após a secagem, foram moídas em moinho de bolas, 

marca SERVITECH, modelo CT-242, por 2 horas, com 965 g de esferas cerâmicas. As escórias 

granuladas, moídas e jarro de moagem estão apresentadas na Figura 20. 

 

 

Figura 20: Escória granulada, moída e jarro de moagem. 

 

A caracterização física da escória foi baseada na norma técnica NBR NM 23:2001 (em 

vigência até 05/06/2017) para determinação da massa específica (método do frasco volumétrico 

de Le Chatelier) e NBR 16372:2015 para obtenção da superfície específica (método de 

permeabilidade ao ar - Blaine). A análise granulométrica foi realizada através de um 

granulômetro a laser via úmido (modelo Cilas 1064), no Laboratório de Análises de Minerais e 

Rochas - LAMIR do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

A granulometria apresentou diâmetro médio de 7,62 µm e não houve resíduo retido na peneira 

75 µm. Na Tabela 6 estão apresentados os resultados dos ensaios e na Figura 21 a curva 

granulométrica obtida. 

 

Tabela 6: Caracterização das escórias - granulometria, massa e superfície específica. 

Diâmetro a 10% (µm) 0,874 

Diâmetro a 50% (µm) 5,774 

Diâmetro a 90% (µm) 26,091 

Diâmetro médio (µm) 7,620 

Massa específica (g/cm³) 2,87 

Superfície específica (cm²/g) 5.099 
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Figura 21: Curva granulométrica da escória ácida. 

 

A análise química semiquantitativa por fluorescência de raios-X foi realizada no 

Laboratório de Análises de Minerais e Rochas - LAMIR do Departamento de Geologia da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) e os resultados estão apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Composição química da escória ácida. 

Componente Teor (%) Componente Teor (%) 

SiO2 38,10 K2O 0,90 

CaO 37,00 TiO2 0,80 

Al2O3 13,90 Na2O 0,20 

MgO 6,20 SrO 0,10 

Fe2O3 1,30 SO3 0,10 

MnO 1,10 P.F.* 0,20 

CaO/SiO2 0,97 (CaO+MgO+Al2O3) / SiO2 > 1,0 1,50 

 

Através da relação de cálcio e silício, a escória deste estudo foi classificada como ácida, 

já que o teor CaO/SiO2 foi inferior a 1 (C/S<1), ou seja, 0,97, porém apresentou índice de 

hidraulicidade igual a 1,50, estando, dessa forma, dentro dos parâmetros prescritos pela NBR 

5735:1991. 

A escória ácida é um material que não apresenta uma cristalinidade definida, ou seja, 

apresenta-se como um material predominantemente amorfo, sem picos característicos, com 

ausência de arranjos ordenados. Suas partículas anidras são irregulares e angulosas, sem um 
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padrão definido. O difratograma e a microscopia eletrônica de varredura das escórias anidras 

estão apresentados na Figura 22. 

 

 

 

Figura 22: Difração de raios-X e microscopia eletrônica da escória. 

 

A ativação alcalina da escória foi realizada com o hidróxido de sódio (NaOH) com teor 

de pureza de 98/99%, em pérolas, fornecido pela empresa Enerquímica de Pato Branco/PR. Foi 

utilizado o mesmo lote para todas as misturas. Adotou-se este ativador por ser um material mais 

indicado nas literaturas, apresentando bons resultados para diferentes tipos de escória. Para 

misturas das pastas e argamassas utilizou-se água deionizada, por se tratar de uma água mais 

pura que a água potável comum e pela simplicidade no processo de obtenção, cujo pH obtido 

foi de 6,95 (temperatura de 26,2ºC).  

 

3.1.1.2 Cimento Portland 

 

Para comparação dos resultados, adotou-se neste estudo o cimento Portland CPIV-32 

RS como referência. Esse produto se caracteriza por apresentar em sua composição química 

teor de 15% a 50% de material pozolânico. É considerado um aglomerante resistente ao ataque 

por sulfatos em função da baixa quantidade de clínquer empregado, reduzindo 

consequentemente o teor de C3A e o produto de hidratação Ca(OH)2, que são os principais 

desencadeadores do processo de degradação quando expostos aos sulfatos. Para misturas das 

pastas e argamassas utilizou-se água deionizada. O cimento CP-III produzido com teor de 35 a 

70% de escórias de alto forno não foi utilizado como referência nesta pesquisa, pela 

indisponibilidade do produto no mercado da região e pela dificuldade de obtenção de poucas 

amostras com os fabricantes do produto. As propriedades físicas do CPIV e a composição 

química foram obtidas através do fabricante conforme Tabela 8.  

 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2 Theta



 62 
 

Tabela 8: Propriedades físicas e composição química do cimento Portland. 

Componente Teor (%) 

SiO2 29,02 

CaO 45,14 

Al2O3 9,72 

MgO 2,93 

Fe2O3 3,78 

SO3 2,29 

P.F. 3,37 

Massa específica (g/cm³) 2,82 

Superfície específica (cm²/g) 4.140 
FONTE: CIMENTOS ITAMBÉ 

 

Diferentemente das escórias, o cimento Portland apresenta picos característicos bem 

definidos dos produtos presentes na sua composição química. No difratograma da Figura 23 

são apresentados os picos dos principais componentes do cimento Portland, tais como: C3S 

(silicato tricálcico), C2S (silicato dicálcico), sulfato de cálcio (gipsita), C3A (aluminato 

tricálcico), C4AF (ferroaluminato tetracálcico), calcita e quartzo. 

 

 
Figura 23: Difratograma do CPIV RS 32 anidro.  

G=gipsita, Q=quartzo, C3S=silicato tricálcico, C2S=silicato dicálcico, C=calcita,  
C3A (aluminato tricálcico) e C4AF (ferroaluminato tetracálcico) 

 
3.1.2 Resina epóxi 

 

Para proteção e selagem das extremidades das miniaturas prismáticas, conforme 

recomendação de Aleksic (2010), optou-se pelo adesivo estrutural de base epóxi de média 
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fluidez denominado “compound adesivo”, produzido pela empresa VEDACIT. O produto 

possui alta resistência inicial, excelente aderência ao concreto (pode ser aplicado em superfície 

úmida) e oferece resistência a água e meios agressivos.  

 

3.1.3. Agregado miúdo 

 

Para produção das argamassas foram utilizadas areias padronizadas pela NBR 

7214:2015, classificada como grossa (#16), média grossa (#30), média fina (#50) e fina (#100) 

conforme Figura 24.  

 

Figura 24: Areia padronizada. 

3.1.4 Solução de sulfato 

 

Para preparação das soluções de sulfatos, foram utilizados sulfato de sódio anidro 

(Na2SO4) granulado com pureza de 99%, distribuído pela empresa Alphatec (P.A) de 

Curitiba/PR e o sulfato de magnésio anidro (MgSO4) granulado (teor de pureza não indicado), 

distribuído pela empresa Enerquímica de Pato Branco/PR. As soluções foram preparadas com 

água deionizada. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Ensaios pela NBR 13.583:2014 

 

A metodologia utilizada para avaliação dimensional das barras de argamassas expostas 

ao sulfato de sódio foi baseada na NBR 13583:2014, que consiste na moldagem de prismas de 

argamassas com dimensões de 25x25x285mm no traço de 1:3,2:0,60, ou seja, uma parte 

cimento para 3,2 partes de agregado miúdo e a relação água/cimento de 0,60. Foram moldadas 

12 amostras com o cimento álcali ativado, entretanto dois corpos de prova se quebraram na 

desmoldagem, restando 5 espécimes para cada tipo de cura (solução de Na2SO4 e cura úmida). 
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Para o cimento Portland de referência foram moldadas 9 amostras, sendo utilizadas 5 unidades 

para a solução de Na2SO4 e 4 unidades para a cura úmida. A norma recomenda no mínimo 4 

exemplares para cada tipo. As argamassas não foram expostas ao sulfato de magnésio, em razão 

da NBR não prevê o ensaio para essa solução. O objetivo de incluir ensaios com as argamassas 

foi apenas fazer uma correlação entre os métodos acelerados de ataque por sulfatos. Na Tabela 

9 é apresentado a quantidade total dos materiais utilizados nas misturas das argamassas.  

 

Tabela 9: Quantidade total de materiais das misturas de argamassas.  

 Escória ácida 
(g) 

Cimento CPIV 
(g) 

Areia normal 
(g) 

NaOH 
(g) 

Água          
(g) 

Relação  
a/c 

CAT  1500 -- 4800 75 900 0,60 
CPIV -- 1500 4800 -- 900 0,60 

          
 

O procedimento de mistura seguiu as recomendações da NBR 7215:1996 para os dois 

tipos de cimentos (CAT e CPIV). Para as argamassas com cimento álcali ativado, o hidróxido 

de sódio foi misturado com a água no momento da utilização até a completa dissolução. Em 

seguida a solução foi adicionada na cuba da argamassadeira e com o misturador ligado na 

velocidade baixa, a escória foi adicionada no tempo de 30s. Em seguida a areia pré-misturada, 

nas 4 frações, foram adicionadas com o misturador ligado em velocidade baixa por 30s. Na 

sequência procedeu-se a mistura com velocidade alta por mais 30s. Após esse procedimento, o 

misturador foi desligado e a mistura deixada em repouso por 90s coberta por um pano úmido. 

Nos primeiros 15s de repouso o excesso de material das paredes e fundo da cuba foram 

removidos com uma espátula. Por fim o misturador foi ligado novamente em velocidade alta 

por mais 60s, finalizando a operação com um tempo total de 240s (4 minutos).  

Os moldes receberam previamente uma camada fina de desmoldante, exceto nos pinos 

das extremidades das barras, e foram preenchidos com argamassa em duas camadas de mesma 

altura. Na sequência as amostras foram adensadas com o soquete aplicando 30 golpes em cada 

camada e o excesso de material retirado com uma régua rente a borda superior dos moldes. 

Logo após a moldagem dos corpos de prova, as amostras foram cobertas com papel 

filme e colocadas dentro de um recipiente plástico provido de tampa e com uma lâmina d’água, 

os quais permaneceram na câmara úmida por 2 dias com temperatura controlada de 23±2°C. 

Após 48 horas de cura, os corpos de prova foram desmoldados e mantidos dentro do recipiente 

até a data dos ensaios (por mais 12 dias). O processo de cura úmida adotado nesta pesquisa foi 

baseado em outros estudos de desempenho com escórias álcali ativadas. A cura úmida das 

argamassas de escórias ativadas com NaOH apresentaram resistência à compressão superior à 
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cura submersa em água, uma vez que a cura imersa em água levaria a uma lixiviação prematura 

nas escórias álcali ativadas e inevitável perda de resistência (KOMLJENOVIC et al., 2013; 

LANGARO, 2016). Por essa razão e por questões de padronização e comparação entre as 

misturas, as argamassas de CAT e CPIV não foram imersas em água com cal conforme 

recomenda a norma técnica, isto é, foram suspensas com dispositivos plásticos, espaçadores 

tipo cadeirinha 15mm, sem contato direto com água, com umidade constante de 

aproximadamente 95%. O mesmo procedimento foi adotado para a cura final das amostras de 

referência para obtenção da variação dimensional resultante.  

Após 14 dias de cura, os corpos de prova foram medidos e distribuídos em 4 recipientes 

dotados de tampas, sendo duas com solução de Na2SO4 e duas com um filme de água conforme 

Tabela 10 e Figura 25. Em seguida as amostras foram colocadas na estufa por 42 dias a uma 

temperatura constante de 40±2°C para acelerar o processo de deterioração.  

 

Tabela 10: Quantidade de amostras das argamassas. 

 Cura imersa em Na2SO4 Cura úmida Total de amostras 

CAT 05 05 10 

CPIV 05 04 09 

 

CAT-Sódio 

 

CAT-Referência 

 

CPIV-Sódio 

 

CPIV-Referência 

 

Figura 25: Amostras de argamassas com CAT e CPIV.  

 

O sulfato de sódio foi preparado com uma proporção de 10% conforme recomenda a 

NBR 13583:2014. A concentração de SO4 foi de 67.620mg/l. A solução foi preparada 

adicionando-se 100g de Na2SO4 em 800 ml de água, homogeneizada com bastão de vidro e 

complementado com água até atingir 1000 ml. A mistura foi realizada por pelo menos 24h antes 

da sua utilização.  A concentração de sulfato aplicado neste ensaio é classificada como 

altamente agressiva (67.620 mg/l ou ppm), pois excedem os limites estabelecidos pelas normas 

nacionais (NBR 12655:2015) e internacionais (ACI 318-08 e BS EM 206-1). 
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3.2.1.1 Análise visual das argamassas 

 

 Em cada medição, as barras de argamassas foram inspecionadas para verificação das 

possíveis ocorrências visuais, tais como: fissuração, tamanho, intensidade, desagregação parcial 

ou total, empenamento e outras alterações observadas durante os ensaios (temperatura de cura, 

evaporação da água e necessidade de complementação de água).  

 

3.2.1.2 Análise dimensional das argamassas 

 

A norma técnica recomenda a medição das barras de argamassas nas idades de 14, 28 e 

42 dias, porém neste estudo optou-se por fazer a medição semanalmente até completar 91 dias, 

ou seja, treze semanas de exposição ao sulfato de sódio com o objetivo de comparar os métodos 

da NBR e NIST Test, mas os ensaios se estenderam por 120 dias. 

Para monitoramento dimensional dos corpos de prova de argamassas, as amostras foram 

retiradas da estufa e do recipiente e deixadas em ambiente com temperatura controlada de 

23±2ºC por aproximadamente 10 minutos para estabilização da temperatura. Após esse tempo, 

as amostras foram colocadas no suporte metálico acoplado com um relógio comparador de 

comprimento digital e as medições foram realizadas sempre na mesma posição e sentido de 

rotação, tendo seu resultado registrado em aproximadamente 5 minutos conforme recomenda a 

norma técnica. Tomou-se como leitura padrão o menor valor observado no relógio com uma 

volta completa de 360 graus. Na Figura 26 tem-se o suporte metálico, relógio comparador e 

barra padrão utilizado para medição da variação dimensional das argamassas. 

 

Figura 26: Suporte metálico e relógio comparador para ensaio das argamassas. 

 

Logo após a medição, as amostras foram novamente posicionadas dentro do recipiente, 

sem substituição da solução (complementado quando necessário) e levados na estufa para 

continuidade do ensaio.  



 67 
 

A expansão da barra 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 conforme equação (14). 

 

𝐸𝑥𝑝(𝑖) =   . 100                  (14) 

Onde: 

Exp (i) = Expansão individual (%) 
Lc = Leitura na idade correspondente (mm) 
Li = Leitura inicial (mm) 
Ce = Comprimento efetivo (distância entre as extremidades internas dos pinos - mm). 

 

 Para verificação da variação dimensional (retração ou expansão), ocasionada 

efetivamente pela solução de sulfato de sódio e não pelo processo de hidratação dos produtos 

cimentícios, a norma prescreve a apresentação dos resultados através da variação dimensional 

resultante, obtida pela diferença entre os corpos de prova curados em solução de Na2SO4 e as 

amostras não expostas ao Na2SO4 (referência). O resultado foi apresentado pelo aumento ou 

redução da expansão das argamassas devido ao ataque do sulfato de sódio em relação a 

expansão da argamassa de referência, calculada através da equação (15): 

 

𝐴𝑒 =  𝐸𝑠 − 𝐸𝑎                 (15) 

Onde: 
Ae = expansão resultante, em %. 
Ea = expansão média das barras não expostas em solução de sulfato de sódio (referência), em %. 
Es = expansão média das barras curadas em solução de sulfato de sódio, em %. 
 

A NBR 13.583:2014 não estabelece limites de expansão para classificação das 

argamassas de cimento quanto à resistência aos sulfatos, assim sendo, adotou-se nesta pesquisa 

a expansão indicada por Marciano (1993), onde cimentos resistentes a sulfatos devem 

apresentar expansão inferior a 0,030% aos 42 dias de idade. A ASTM C150 especifica para o 

cimento V (resistente a sulfatos), expansão máxima de 0,040% aos 14 dias, enquanto que a 

classificação indicada pela ASTM C1157 não foi realizada neste estudo, em função do método 

requerer maior tempo de exposição aos sulfatos (180 dias). 

 

3.2.2 Ensaios complementares nas argamassas 

 

Paralelamente aos ensaios previsto pela norma NBR 13.583:2014, foram realizados 

ensaios complementares para caracterização das argamassas antes do ataque por sulfatos, tais 
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como: absorção de água, espalhamento, resistência à flexão e compressão. De acordo com 

Bertolini (2010) quando um material é colocado em um ambiente úmido, uma parte de seus 

poros pode ser preenchido com água e a penetração da água com substâncias dissolvidas nela é 

fundamental para que ocorra o fenômeno de degradação.  

A variação de massa foi monitorada após a exposição aos sulfatos. O ataque por sulfatos 

pode se manifestar na perda de massa devido à perda da coesão dos produtos de hidratação 

(ISAIA, 2011; MEHTA; MONTEIRO, 2014). Por esse motivo, esses ensaios foram 

considerados importantes para análise dos resultados. 

 

3.2.2.1 Caracterização física e mecânica das argamassas 

 

O ensaio de espalhamento foi realizado com base na NBR 7215:1996, porém com o 

traço da NBR 13.583:2014. Foi utilizado a mesa horizontal plana e o molde cônico umedecidos 

levemente com água. A argamassa foi colocada no molde em 3 camadas de mesma altura, 

aplicando 15, 10 e 5 golpes uniformemente na primeira, segunda e terceira camadas. Em 

seguida o excesso de material acima da borda superior foi removido com uma régua metálica e 

o molde retirado verticalmente. Na sequência foi aplicado 30 giros na manivela na mesa no 

tempo aproximado de 30s e os dois diâmetros ortogonais foram medidos e obtidos com a média 

aritmética das medições.  

Para o ensaio de absorção de água nas argamassas, foi utilizado o método simples que 

consiste em retirar a água livre dos corpos de prova em uma estufa até atingir a massa seca 

constante. A temperatura de 100˚C foi adotada inicialmente, no entanto como as pastas de CAT 

apresentaram sensibilidade ao calor, a temperatura foi reduzida para 40±2˚C para uma secagem 

mais lenta. Em seguida, as amostras foram colocadas em um recipiente com água até atingir o 

valor da massa saturada constante. Neste ensaio a remoção do ar presente nos poros com vácuo 

não foi realizado de modo que os resultados ficassem o mais próximo da realidade do ensaio de 

durabilidade, já que os corpos de prova imersos nas soluções de sulfatos continham ar 

aprisionado em parte de seus poros. A absorção de água nas argamassas foi realizada após 14 

dias de cura úmida e calculada através da equação (16). 

 

𝐴𝑚 =  . 100                    (16) 

Onde: 
Am = Absorção em relação a massa (%) 
Msec = Massa da amostra seca (g) 
Msat = Massa da amostra saturada (g) 
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Para o ensaio de resistência à flexão e compressão, foram utilizados 3 e 6 corpos de 

prova prismáticos, respectivamente, com dimensões de 40x40x160mm para cada idade (7, 14 

e 28 dias) e tipo de cimento (CAT e CPIV). O traço da mistura utilizado foi de 1:3,2:0,6 

(cimento:areia:água) conforme NBR 13.583:2014 e o procedimento de cura foi o mesmo 

adotado nos prismas para análise dimensional (14 dias). Os ensaios foram realizados com as 

amostras sem exposição aos sulfatos. 

 

3.2.2.2 Variação da massa das argamassas 

 

Os corpos de prova prismáticos foram avaliados também através da sua perda ou ganho 

de massa. Logo após a medição dos prismas no comparador de comprimento, as amostras foram 

pesadas na balança digital da marca METTLER TOLEDO, modelo PB1502, com precisão de 

0,01 e os valores registrados. 

 

3.2.3 Ensaios pelo NIST Test 
 

A metodologia utilizada para avaliação dimensional das pastas foi baseada no método 

NIST Test estudado por Aleksic (2010), que consiste na moldagem de prismas em miniatura 

com dimensões de 10x10x60mm conforme Figura 27. A medição foi realizada de 3 a 4 vezes 

por semana nas duas primeiras semanas e em seguida semanalmente até completar 91 dias de 

exposição aos sulfatos de sódio, porém os ensaios se estenderam por 120 dias. Em todas as 

medições as soluções foram totalmente substituídas conforme sugere o método. 

 

 

Figura 27: Fôrma para moldagem e miniaturas prismáticas. 

 

Para confecção das pastas de cimento álcali ativado, o hidróxido de sódio foi misturado 

com a água até a completa dissolução. Para evitar a perda de material pulverulento, o método 

recomenda a adição do cimento de uma só vez sobre a solução, deixando-o absorver por 30 

segundos, no entanto verificou-se na prática que a adição da solução sobre o cimento, a perda 
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de material pulverulento era menor, sendo adotado esse procedimento para todas as pastas. Em 

seguida procedeu-se a mistura com uma espátula metálica inoxidável por 30s e na sequência 

mantida em repouso por 150s. Após o tempo de repouso, a amostra foi novamente misturada 

por mais 30s, perfazendo um total 240s (4 minutos) de mistura. As pastas de cimento Portland 

seguiram a mesma metodologia de mistura. Em função das pequenas quantidades de materiais 

utilizados para cada moldagem, adotou-se a mistura manual e não mecânica conforme previa o 

método. A quantidade total de materiais utilizado na moldagem dos prismas estão apresentadas 

na Tabela 11. 

 

Tabela 11: Quantidade total de materiais das pastas. 

 Escória ácida 
(g) 

Cimento CPIV 
(g) 

Ativador NaOH 
(g) 

Água 
 (g) 

Relação  
a/c 

CAT  160 -- 8 72 0,45 

CPIV  -- 160 -- 72 0,45 

 

O teor de ativador alcalino das escórias deste estudo foi definido em 5% da massa de 

escória. A solução com hidróxido de sódio foi preparada no momento da utilização em todos 

as misturas. A água foi adicionada no recipiente com NaOH granulado e em seguida misturada 

até a completa dissolução. A temperatura de utilização da solução em função do calor gerado 

foi de aproximadamente 40±2ºC. No estudo realizado por Aleksic (2010), o fator a/c de 0,45 

apresentou a menor variabilidade nos resultados de expansão. Assim, para esse estudo foi 

fixado o fator água/cimento de 0,45 para as pastas de escória e de cimento Portland.  

Foram confeccionadas 7 amostras prismáticas para cada tipo de cimento (CAT e CPIV), 

em função da capacidade do molde. O método sugere no mínimo seis exemplares por conjunto 

para maior precisão dos resultados. O molde recebeu previamente uma camada leve de 

desmoldante, exceto nos pinos. Em seguida foi preenchido com a pasta, inclusive no contorno 

dos pinos inseridos nas amostras. A pasta foi adensada aplicando 10 golpes leves em cada lateral 

da fôrma. O método não sugere a aplicação de desmoldante, porém na prática não foi possível 

efetuar a desmoldagem sem a aplicação do produto devido à quebra das amostras. 

O método utiliza cura submersa em água saturada com cal, mas segundo Langaro 

(2016), o processo de cura imersa apresentou resultados de resistência à compressão menos 

satisfatórios que a cura úmida nos cimentos álcali ativados. Sendo assim, neste estudo adotou-

se a cura úmida por apresentar maior eficiência para o cimento álcali ativado.  

Por essas razões e por questões de padronização e comparação entre as misturas, as 

pastas com cimento Portland também não foram imersas em água, isto é, foram suspensos sem 
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contato direto com água através de dispositivos plásticos (espaçadores tipo cadeirinha 15mm). 

Logo após a moldagem dos corpos de prova, as amostras foram cobertas com papel filme e 

colocadas dentro de um recipiente plástico provido de tampa, com uma lâmina d’água para 

manter a umidade em torno de 95-100%. As amostras não foram desmoldadas com 24h de cura 

conforme prevê o método, em função das pastas de cimento álcali ativadas apresentarem-se 

frágeis, com grande probabilidade de se quebrarem na região dos pinos durante a desmoldagem. 

Após 48 horas de cura úmida, os corpos de prova foram desmoldados e mantidos dentro do 

recipiente nas mesmas condições até a data dos ensaios. As pastas foram curadas por 7 dias em 

câmara úmida com temperatura controlada de 23±2ºC e U.R. 95-100%.  

Para maior resistência na região dos pinos das miniaturas prismáticas, no terceiro dia de 

cura (72h), foram aplicadas apenas uma camada de resina epóxi, em função da alta viscosidade 

do produto.  De acordo com Aleksic (2010) esse procedimento tem a função de estabilizar o 

pino de medição e evitar a entrada de sulfato nessa região, porém a longo prazo, as análises 

mostraram que os sulfatos entraram nas amostras através dos poros e seções finas do epóxi 

localizadas nos cantos das amostras, danificando o revestimento epóxi. Mesmo não constatado 

a total eficácia do procedimento para a prevenção dos danos nas extremidades das amostras, 

optou-se neste estudo por revestir as extremidades dos corpos de prova com resina epóxi. Os 

componentes A (resina epóxi) e o componente B (poliamina) foram misturados até 

homogeneização com uma espátula metálica e em seguida com o auxílio de um palito de 

madeira, a pasta foi aplicada primeiramente nas extremidades e posteriormente nas laterais 

demarcadas a 5 mm da extremidade conforme Figura 28. 

   

 

Figura 28: Corpo de prova prismático com resina epóxi nas extremidades. 

 

A solução de sulfato de sódio foi preparada adicionando 50g de Na2SO4 em 800 ml de 

água. Em seguida a solução foi homogeneizada com bastão de vidro e complementado com 

água até atingir 1000 ml. A concentração de SO4 foi de 33.810mg/l. O método exige que a 

solução seja rejeitada se o pH não estiver no intervalo de 6 e 8, contudo vários sulfatos de sódio 

de diferentes distribuidores foram testados, mas sem êxito, sendo adotado o produto com menor 
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pH encontrado que foi de 8,4, visto que a incorporação de outros produtos químicos para 

correção do pH poderia influenciar nos resultados. 

Após 7 dias de cura úmida, as amostras foram expostas ao sulfato de sódio. Para isso, 

utilizou-se um recipiente plástico provido de tampa e espaçadores plásticos tipo “cadeirinha” 

para suspender os corpos de prova e permitir o contato da solução agressiva em todas as faces 

das amostras. O volume de solução de sulfato foi de 7,14 vezes o volume da amostra, ou seja, 

maior que 4±0,5 recomendado pelo método devido à altura dos dispositivos plásticos e tamanho 

dos recipientes de armazenagem. Os recipientes foram mantidos fechados para evitar a 

evaporação da solução e colocados na câmara úmida com temperatura controlada de 23±2˚C 

durante 120 dias. 

 

3.2.3.1 Variação dimensional das pastas expostas ao Na2SO4 

 

Para análise e medição da variação dimensional dos prismas, as amostras foram retiradas 

da solução e mantidas por alguns minutos para secagem do excesso de solução da superfície 

(em torno de 5 minutos a 10 minutos). Após esse procedimento, as amostras foram colocadas 

no comparador de comprimento, composto por um suporte metálico ajustado para acomodar as 

amostras de pequenas dimensões e um relógio de resolução de 0,001mm conforme Figura 29.  

. 

a) 

 

b) 

 

Figura 29: Suporte metálico e relógio comparador para ensaio das pastas. 
a) Suporte com adaptador e barra padrão específica, b) suporte com mini prisma em medição. 

 

A medição foi realizada de modo que a amostra ficasse sempre na mesma posição e 

mesmo sentido de rotação. Tomou-se como leitura padrão o menor valor observado no relógio 

com uma volta completa de 360 graus. Logo após a medição de todas as amostras, os recipientes 
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de armazenamento foram enxaguados com água e os corpos de prova novamente acomodados 

sobre os dispositivos plásticos dentro das caixas e preenchidas com nova solução de sulfato. 

A expansão da barra 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 conforme Equação (17). 

 

∆𝐿 =   . 100                   (17) 

Onde: 
 
∆𝐿 = Expansão individual (%) 
Lx = Leitura na idade x correspondente (mm) 
Li  = Leitura inicial (mm) 
Lg = Comprimento efetivo (entre as extremidades dos pinos internos - mm). 
 

 Para classificação das pastas de cimentos quanto à resistência aos sulfatos, foram 

adotados os limites proposto por Aleksic (2010). O método recomenda um limite de expansão 

para o prisma de pasta de cimento de 0,15% aos 56 dias para os cimentos com moderada 

resistência aos sulfatos (limite do teor de C3A de 8%) e de 0,10% aos 56 dias para o cimento 

com alta resistência aos sulfatos (limite do teor de C3A de 5%).  

 

3.2.4 Ensaios complementares nas pastas 

 

 Para complementar os ensaios, foram determinadas as massas específicas, 

espalhamento, absorção de água e a resistência à compressão das pastas antes do ataque por 

sulfatos. Após o ataque por sulfatos analisou-se a variação da massa e também a resistência à 

compressão dos dois cimentos. 

 

3.2.4.1 Caracterização física e mecânica das pastas 

 

Para obtenção do espalhamento e absorção de água das pastas, o procedimento foi o 

mesmo descrito no ensaio realizado com as argamassas citado no item 3.2.2.1, porém o ensaio 

foi realizado aos 7 dias de cura úmida. A densidade de um material é um parâmetro simples que 

fornece muitas vezes informações úteis para avaliação das propriedades mecânicas como a sua 

resistência aos agentes agressivos e, em materiais porosos geralmente avalia-se a densidade 

aparente, dada pela relação entre a massa e o volume total do material, inclusive os poros 
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(BERTOLINI, 2010). A massa específica aparente no estado fresco foi obtida através da relação 

entre a quantidade de massa necessária para preenchimento de um determinado recipiente com 

volume conhecido conforme Equação (18).  

γap =  .100                                 (18) 

Onde: 

γap = Massa específica aparente (g/cm³) 
M = Massa da amostra (g) 
V = Volume ocupado pela amostra (cm³) 
 

3.2.4.2 Variação dimensional das pastas expostas ao MgSO4 
 

 Os procedimentos de mistura, moldagem, cura e avaliação dimensional das 

pastas submetidas aos sulfatos de magnésio seguiram a mesma metodologia utilizada nas pastas 

expostas ao sulfato de sódio, conforme descrito nos itens 3.2.3 e 3.2.3.1 do presente trabalho. 

A concentração de SO4 foi de 39.863 mg/l, classificada como altamente agressiva conforme 

normas da NBR 12655:2015, ACI 318-08 e BS EM 206-1.  O pH obtido na solução foi de 6,0, 

estando dessa maneira, dentro do intervalo indicado pelo método que varia entre 6 e 8.  

 

3.2.4.3 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 e outros. 

 

3.2.4.4 Variação da massa das pastas  
 

Os corpos de prova prismáticos foram avaliados também através da sua perda ou ganho 

de massa. Logo após a medição dos prismas no comparador de comprimento, as amostras foram 

pesadas na balança digital com precisão de 0,01 e os valores registrados. 

 

3.2.4.5 Resistência à compressão das pastas 

 

Para o ensaio de resistência à compressão das pastas, foram utilizados três corpos de 

prova cilíndricos com dimensões de Ø20x40mm (Figura 30), para cada idade, tipo de cimento 

(CAT e CPIV) e forma de exposição (sem exposição, Na2SO4 e MgSO4) conforme Tabela 12. 
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Os ensaios foram realizados aos 7, 14 e 28 dias para caracterização das pastas sem exposição 

aos sulfatos. Para análise e comparação das resistências após o ataque por sulfatos, as amostras 

foram ensaiadas nas idades de 49 e 91 dias.  

 
Tabela 12: Quantidade de amostras para os ensaios de resistência à compressão. 

Nomenclatura das 
amostras 

N.º de amostras Idades ensaiadas (dias) Exposição 

CAT-R 15 7, 14, 28, 49 e 91 Sem ataque por sulfatos 

CAT-S 06 49 e 91 Sulfato de sódio 

CAT-M 06 49 e 91 Sulfato de magnésio 

CPIV-R 15 7, 14, 28, 49 e 91 Sem ataque por sulfatos 

CPIV-S 06 49 e 91 Sulfato de sódio 

CPIV-M 06 49 e 91 Sulfato de magnésio 

 

 

Figura 30: Fôrma para moldagem e corpos de prova em miniaturas cilíndricas. 

 

As amostras cilíndricas foram preparadas nas mesmas condições indicadas no item 3.2.3 

e a quantidade total de materiais utilizados nos ensaios estão apresentados na Tabela 13.  

 

Tabela 13: Composição das pastas dos corpos de prova cilíndricos. 

 Escória ácida 
(g) 

Cimento CPIV 
(g) 

Ativador NaOH 
(g) 

Água  
(g) 

Relação 
 a/c 

CAT  1350 -- 67,50 607,50 0,45 

CPIV  -- 1350 -- 607,50 0,45 

 

O molde preparado previamente com uma camada fina de desmoldante foi preenchido 

com a pasta de cimento e adensado com 10 golpes leves em cada lado da fôrma. Após 48h de 

cura, as amostras foram desmoldadas e a superfície das extremidades das amostras foram pré-

retificadas com uma lixa fina n.º 320 até obtenção de uma superfície plana. Em seguida foram 

colocadas dentro de um recipiente fechado com uma lâmina de água sem contato direto com a 

água, ou seja, foram suspensos por dispositivos plásticos tipo cadeirinha 15mm e levados para 
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a câmara úmida (U.R. 95-100%), com temperatura controlada de 23±2ºC por 7 dias. Após a 

cura, algumas amostras foram submersas na solução de sulfato de sódio e de magnésio para 

início dos ensaios de ataque por sulfatos e outras mantidas no recipiente até a data dos ensaios. 

As amostras de referência e as submetidas ao ataque por sulfatos nas idades 

correspondentes, foram retificadas com pasta de gesso, traço 1:0,4 (gesso: água) e curadas por 

pelo menos uma hora antes do ensaio conforme Figura 31. De acordo com Boesing et al. (2010), 

para que o ensaio de compressão axial apresente resultados confiáveis, é necessária uma 

superfície plana para distribuição uniforme da carga e o capeamento com a pasta gesso 

apresentaram bons resultados, pouca variabilidade e a praticidade de aplicação minutos antes 

do ensaio.  

 

Figura 31: Amostras cilíndricas retificadas com pasta de gesso e ensaio de resistência à compressão. 

 

A retificação da superfície das amostras foi realizada utilizando uma placa de vidro e 

papel filme com aplicação de desmoldante. As amostras foram pressionadas contra a pasta sobre 

o papel filme e a placa de vidro. O excesso de material foi retirado com uma espátula rente as 

dimensões da amostra ainda úmida. Foi utilizado a prensa hidráulica EMIC para aplicação de 

carga e a rótula para corrigir pequenas distorções da superfície.  

 

3.2.4.6 Avaliação microestrutural das pastas 
 

Existe atualmente muitos métodos instrumentais disponíveis que permite analisar a 

composição de um material, especificando os elementos ou compostos presentes. Segundo 

Bertolini (2010), essas metodologias, além de especificar eventuais reações características 

relacionadas com a determinação dos elementos ou dos componentes de uma mistura, 

especificam também essas interações que estes e seus derivados obtidos após a reação mantêm 

com certos fenômenos físicos. 
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Dentre os métodos mais usuais utilizados nas pesquisas de tecnologia dos materiais para 

avaliação microestrutural, utilizou-se a difração de raios-X (DRX), a microscopia eletrônica 

por varredura (MEV) e a análise termogravimétrica (TG-DTG). Nas idades pré-estabelecidas 

de 7 dias (antes da exposição aos sulfatos) e aos 49 e 91 dias de exposição ao ataque por sulfatos, 

as amostras tiveram sua hidratação interrompida baseado no estudo de Langaro (2016). As 

amostras fraturadas foram submersas em acetona por 2 horas. Em seguida foi retirado o excesso 

de líquido e filtradas por meio do filtro de Buchner acoplada a uma bomba de vácuo. Na 

sequência foram colocadas na estufa com temperatura controlada de 40±2ºC por 24 horas para 

completar a secagem. Para análise do DRX e TG-DTG, as amostras foram moídas manualmente 

em granulometria passante na peneira 100 (150 µm). Para realização do ensaio MEV, utilizou-

se pequenos fragmentos dos corpos de prova. Os ensaios microestruturais foram realizados na 

Central de Análise, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, campus de Pato 

Branco 

 

3.2.4.6.1 Difração de raio-X (DRX) 
 

A técnica de difração de raios-X (DRX) oferece uma forma prática para determinar a 

análise mineralógica e sólidos cristalinos, onde um mineral cristalino é exposto aos raios-X de 

um determinado comprimento de onda. As camadas de átomos difratam os raios e produzem 

um padrão de picos que é característico do mineral, sendo que a escala horizontal (ângulo de 

difração) fornece o espaçamento do arranjo cristalino e a escala vertical (altura do pico) fornece 

a intensidade do raio difratado (MEHTA; MONTEIRO, 2014). Esse método é amplamente 

utilizado para identificar a estrutura cristalina dos materiais, pois fases não cristalinas (amorfas) 

não determinam o aparecimento de picos claros (BERTOLINI, 2010). Assim, os principais 

compostos formados pelo ataque por sulfatos identificados por essa técnica são: a etringita, com 

picos característicos em torno de 9,1º e 15,8º, a gipsita, com picos principais em 11,6º, 20,7º e 

29,08º e a brucita, com pico característico em aproximadamente 18,5º, 38º e 50º. 

 

Os parâmetros utilizados pelo equipamento, para o ensaio de difração de Raio-X foram: 

 Comprimento de onda de 1,54Å; 

 Intervalo de leitura de 5˚ a 80˚ (2θ); 

 Passo de 0,02˚ com tempo de 0,4 segundos para cada passo;  

 Radiação de Cu-Kα e voltagem da corrente de 40kV.  
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3.2.4.6.2 Análise termogravimétrica – TG/DTG 

 

As análises térmicas permitem medir grandezas físicas de uma amostra quando 

submetida a um ciclo térmico controlado, dentre elas o TG (análise termogravimétrica) que 

consiste em verificar as variações de massa sofrido por uma amostra à medida que aumenta a 

temperatura e a DTG (analise térmica diferencial) que mede durante o aquecimento, a diferença 

de temperatura entre a amostra analisada e uma substância de referência, possibilitando avaliar 

os fenômenos endotérmicos (absorção de calor) ou exotérmicos (desenvolvimento de calor) que 

acompanham as transformações que caracterizam a amostra em análise (BERTOLINI, 2010). 

Por essa técnica, a perda de massa e a decomposição dos principais compostos formados pelo 

ataque por sulfatos, tais como: a gipsita (145-165ºC), etringita (135-140ºC) e a brucita (350-

420ºC) podem ser identificadas. 

Os ensaios de TG/DTG foram realizados com o equipamento da marca TA Instruments, 

modelo SDT Q600, nas seguintes condições: 

 Faixa de aquecimento de 30˚C a 800˚C; 

 Fluxo de aquecimento de 10˚C min-1; 

 Atmosfera inerte: ar sintético; 

 Fluxo de 100ml min-1; 

 Porta amostra de α – alumina; 

 

3.2.4.6.3 Microscopia eletrônica de varredura - MEV 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) fornece informações a respeito da 

morfologia e identificação de elementos químicos da amostra sólida (LANGARO, 2016). 

Segundo Bertolini (2010), através desse instrumento pode-se obter informações sobre a 

distribuição dos componentes de diferente composição química, permitindo estudar o aspecto 

morfológico dos materiais e as várias formas assumidas pelos compostos constituintes. Com 

essa técnica, as fases morfológicas da gipsita, etringita e a brucita formadas durante o ataque 

pode sulfatos, podem ser visualizadas. 

A imagens das partículas foram obtidas com aumento de 100 a 4000 vezes e uma 

corrente de 15 kV.  
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3.2.5 Tratamento estatístico 

  

Para avaliação estatística dos resultados das variações dimensionais, variações de massa 

e resistência à compressão das amostras, foi utilizado o software STATGRAPHICS Centurion. 

O método aplicado consiste na indicação do desvio padrão, coeficiente de variação e análise da 

variância ANOVA.  

A ANOVA é um teste usado para comparar a média aritmética de 3 ou mais grupos 

populacionais, através da análise da variância amostral. As hipóteses dos testes foram: 

 

H0 → Todas as médias populacionais são iguais. 

H1 → Pelo menos uma das médias é diferente. 

 

O F-teste da Tabela ANOVA testa se existe diferenças entre as médias. Se houver, o 

teste Range indicará quais são significativamente diferentes. A relação F é uma proporção da 

estimativa entre grupos para estimativa dentro do grupo. Assim, a análise consistiu em 

comparar o P-valor (probabilidade da hipótese nula ser verdadeira) para o F-test com o nível de 

significância de α=0,05. 

 

- Se o P-valor for maior que α, o H0 não deve ser rejeitado, concluindo que não há diferença 

estatisticamente significativa entre as médias dos grupos, ao nível de 5% de significância. 

 

- Se o P-valor for menor que α, o H0 deve ser rejeitado, concluindo que há diferença 

estatisticamente significativa entre médias dos grupos ao nível de 5% de significância. 
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4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados e discussões dos ensaios da caracterização 

das pastas e argamassas, o comportamento dos cimentos álcali ativados e cimento Portland 

resistente a sulfatos em ambientes sulfatados e a correlação entre os métodos de ensaios 

acelerados por ataque de sulfatos (NIST Test e NBR 13583:2014). 

 

4.1 AVALIAÇÃO DAS PASTAS CONFORME NIST TEST 

 

4.1.1 Resultados da caracterização física e mecânica das pastas 

 

Antes da imersão das amostras de cimento álcali ativado e cimento Portland nos sulfatos 

de sódio e de magnésio, ensaios complementares para caracterização das pastas foram 

realizados, tais como: absorção de água, massa específica aparente, espalhamento e resistência 

à compressão. Os ensaios de absorção de água foram realizados aos 7 dias de idade (data de 

início do ataque por sulfatos) e a resistência à compressão foram realizadas aos 7, 14 e 28 dias. 

Na Tabela 14 estão apresentadas as propriedades físicas das pastas. 

 

Tabela 14: Propriedades físicas das pastas sem exposição aos sulfatos. 

 Absorção de água 
(%) 

Massa específica aparente 
(g/cm3) 

Espalhamento 
(mm) 

CAT 30,52 1,82 377,00 

CPIV 34,62 1,77 342,00 
 

 

Observa-se que as pastas de cimento álcali ativado e cimento Portland apresentaram 

resultados similares, no entanto o CAT é um pouco mais fluído (em torno de 10%) e menos 

poroso que o cimento Portland (menor absorção e maior massa específica). No estudo realizado 

por Van Deventer et al. (2014), os concretos com cimento álcali ativado e cimento Portland 

também apresentaram resultados de absorção de água semelhantes aos 7 dias de cura.  

Durante o ensaio de absorção de água, os CATs apresentaram grande fissuração e 

desintegração das amostras quando submetidas à temperatura de 40±2ºC para retirada da água 

livre, inviabilizando por diversas vezes a continuidade do ensaio. Foram várias tentativas com 

diferentes geometrias dos corpos de prova, porém a maioria sem êxito. No último ensaio, optou-

se por uma amostra de menor dimensão e pequena espessura (quadro 3 da Figura 32), e apesar 

do surgimento de fissuras, não houve desintegração até a completa secagem. Contudo, após 
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imerso em água, as amostras se desintegraram em partículas de grandes dimensões, 

possibilitando a continuidade dos ensaios conforme ilustrado na Figura 32. Segundo Van 

Deventer et al. (2014) esse fenômeno está associado a dessecação severa do gel de C-S-H, 

levando à formação de microfissuras quando as amostras são submetidas a secagem em 

temperatura próximas de 100ºC. Contudo, nas pastas de CAT, a fissuração foi intensa mesmo 

em temperaturas mais baixas (aproximadamente 40ºC), enquanto que no CPIV essa ocorrência 

não foi detectada. 

 

 

 
  

Figura 32: Condições físicas das amostras de CAT após o ensaio de absorção de água. 

 

A microscopia eletrônica indicou uma estrutura aparentemente diferente da pasta 

original, uma vez que antes da secagem a presença de fissuras eram mínimas, mas 

posteriormente a superfície pareceu mais densa e com intensa fissuração conforme Figura 33.  

 

a) Antes do teste 

 

b) Depois do teste 

 

Figura 33: MEV do CAT aos 7 dias de cura úmida, antes e depois do ensaio de absorção de água. 

 

A análise da DRX está ilustrada na Figura 34. Nota-se que a cristalinidade do pico do 

C-S-H foi alterada após a secagem das amostras, isto é, a cristalinidade do C-S-H foi reduzida. 
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Esse comportamento evidencia que de fato a estrutura do C-S-H foi modificada após exposição 

à temperatura de 40ºC por cerca de 24 horas. 

 

Figura 34: Difratograma do CAT aos 7 dias - antes e após o ensaio de absorção. 
C-S-H (silicato de cálcio hidratado, HT (hidrotalcita), C (calcita) 

 

A análise termogravimétrica indicou uma perda de massa similar, em torno de 10,40%, 

entre as amostras de referência (antes da secagem) e após o ensaio de absorção conforme 

ilustrado na Figura 35.  

 

 
Figura 35: TG/DTG do CAT aos 7 dias de cura úmida e após ensaio de absorção. 

C-S-H (silicato de cálcio hidratado, HT (hidrotalcita), C (calcita) 
 

Comportamento semelhante foi observado no DTG, onde a perda de massa do C-S-H 

foi observada entre 50-200ºC e a hidrotalcita entre 300-400ºC, porém com ausência do 

carbonato de cálcio (CaCO3) após a exposição na temperatura de 40ºC, originado possivelmente 
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durante a cura úmida das amostras e dissociado após o tratamento térmico, indicando que não 

houve redução significativa do C-S-H, mas, possivelmente uma alteração na sua estrutura 

química. 

Esse fenômeno foi investigado por Hailong e Rodlinska (2016). Segundo os autores, os 

cimentos álcali ativados apresentam uma retração por secagem consideravelmente maior que o 

cimento Portland, atribuída ao rearranjo da microestrutura do C-S-H pela incorporação de 

cátions alcalinos, que reduz a regularidade de empilhamento das camadas, tornando-o mais 

suscetível ao colapso e redistribuição por secagem por ação química e física. Para Bakharev et 

al. (1999), essa retração está associada com a quantidade de água originalmente presente no C-

S-H, visto que o C-S-H formado durante a cura térmica tem menos água e por esse motivo 

apresentam menor retração. Isso explica a grande retração observada nas pastas de CAT, pois 

a cura das amostras foi realizada na presença de elevada umidade, originando maior quantidade 

de água na estrutura do C-S-H, consequentemente contribuindo para maior desidratação e 

ordenação das camadas da microestrutura do C-S-H durante o procedimento de secagem, 

resultando no enfraquecimento e desintegração das amostras pela intensa fissuração. Assim, os 

resultados da absorção de água apresentados nesta pesquisa podem ter sido afetados pela 

fissuração e alteração na microestrutura da pasta, necessitando de uma investigação mais 

aprofundada para obtenção de resultados mais precisos, que não é o foco dessa pesquisa. 

No ensaio de resistência à compressão, as pastas de cimento álcali ativado apresentaram 

desempenho mecânico superior ao cimento Portland em todas as idades, com uma diferença de 

42% aos 7 dias, 36,5% aos 14 dias e de 23% aos 28 dias, conforme Figura 36.  

 

Figura 36: Resistência à compressão das pastas sem exposição aos sulfatos. 

 

A resistência inicial maior e aumento lento após 7 dias são típicos dos cimentos álcali 

ativados e esse comportamento pode ser atribuído pelos diferentes mecanismos de hidratação e 
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componentes reativos (GRUSKOVNJAK et al., 2006). Segundo Ben Haha et al. (2011a), as 

escórias ativadas com o NaOH resultam em uma maior porosidade capilar e má distribuição 

dos produtos de hidratação na matriz, devido a rápida hidratação, proporcionando menor 

resistência à compressão em idades posteriores. Observa-se que os dois cimentos apresentaram 

resistência à compressão superior a 20 MPa aos 7 dias, antes da exposição aos sulfatos (43,42 

MPa para o CAT e de 30,54 MPa para o CPIV), valor mínimo recomendado por algumas 

bibliografias, a exemplo da ASTM C1012. 

As análises comparativas das médias das resistências à compressão das pastas nas idades 

de 7, 14 e 28 dias indicaram diferenças estatisticamente significativas nas três idades analisadas 

para o nível de significância de 5%. Esse comportamente pode ser justificado pela evolução da 

resistência nos dois cimentos (CAT e CPIV) devido à hidratação dos cimentos com o avanço 

da idade. Os resultados e as análises estão apresentadas no Apêndice A do presente trabalho. 
 

4.1.2 Aspecto visual das pastas após imersão nos Na2SO4 e MgSO4 

 

Paralelamente aos ensaios de variação dimensional, as amostras de cimento álcali 

ativado e cimento Portland foram inspecionados visualmente. Os aspectos visuais dos corpos 

de prova estão ilustrados na Figura 37.  

 

a) CAT na solução de MgSO4 

 

c) CPIV na solução de MgSO4 

 

b) CAT na solução Na2SO4 

 

d) CPIV na solução de Na2SO4 

 

Figura 37: Aspecto físico das amostras após imersão no Na2SO4 e MgSO4 - 120 dias. 
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Na solução de sulfato de magnésio, os CATs foram fortemente deteriorados em 

comparação ao CPIV, apresentando intensa fissuração superficial já nas duas primeiras 

semanas de exposição, seguido de deformação física (empenamento), lascamento, 

desprendimento de fragmentos ao tocar e ruptura voluntária de algumas amostras. 

Com isso, os CATs na solução de MgSO4 tiveram grande perda de massa no decorrer 

dos ensaios. De acordo com Ismail et al. (2012), essa delaminação da camada externa observada 

nas amostras expostas ao MgSO4 está associada a formação de produtos cristalinos 

identificados como a gipsita, enquanto que no CPIV não foi observado deterioração visual até 

o final dos ensaios. 

Na solução de Na2SO4, os CATs apresentaram melhor desempenho que o CPIV, já que 

não foram constatados sinais de deterioração. Segundo Ismail et al. (2012), é provável que o 

cimento álcali ativado continue a se estabilizar e desenvolver na presença de sulfato de sódio, 

devido ao elevado pH e teor de sódio que são úteis para manutenção química necessária para 

uma boa estabilização das amostras. Por outro lado, observou-se fissuras nos cantos dos corpos 

de prova do cimento Portland, porém sem perda de massa aparente. Não foram constatadas 

alterações na cor das duas soluções de sulfato durante os ensaios. 

Na Figura 38 é apresentado um comparativo visual dos prismas de CPIV e CAT 

expostos na solução de sulfato de sódio e de magnésio. Verifica-se visualmente que o cimento 

Portland sofreu maior ataque na solução de sódio, enquanto que o CAT foi intensamente 

atacado pelos sulfatos de magnésio. Nas demais amostras não foram observadas alterações 

visuais. A aparência de uma camada negra também foi observada na superfície das amostras de 

cimento álcali ativado expostas ao MgSO4 conforme relatado por Ismail et al. (2002). 

 
CPIV-S e CAT-S 

 

CPIV-M e CAT-M 

Figura 38: Detalhe das condições físicas dos prismas no Na2SO4 e MgSO4 aos 120 dias. 
 

A ocorrência da fissuração nas amostras prismáticas do CPIV-S e CAT-M foram 

distintas, contudo ambas contribuíram para intensificar o ataque por sulfatos, permitindo a 

entrada de maior quantidade de solução agressiva para o interior das amostras e acelerando o 

processo de deterioração. As fissuras observadas no CPIV-S foram localizadas e ocorreram nas 

extremidades dos corpos de prova, enquanto que as fissuras identificadas nos CAT-M foram 
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generalizadas em toda a superfície das amostras com desprendimento de fragmentos. Os 

detalhes da fissuração estão apresentados na Figura 39.  

 

CPIV-S 

 

CAT-M 

 

Figura 39: Aspecto superficial das amostras de CPIV e CAT -  120 dias. 

 
 Nos corpos de prova cilíndricos, a dinâmica de deterioração foi um pouco diferente do 

comportamento observado nos prismas. No CAT-M o ataque se concentrou em maior 

intensidade nas bordas superiores e inferiores das amostras, apesar da ocorrência em menor 

escala também nas demais áreas conforme Figura 40. A proteção das extremidades dos prismas 

com resina epóxi pode ter contribuída para inibir o ataque nessa região. No CPIV-S não foi 

detectado fissuras como ocorreu nas amostras prismáticas. As demais espécies também não 

foram observados alterações visuais. 

 

  CAT-S            CAT-M 

 

       CPIV-M          CPIV-S 

 

Detalhe do CAT-M 

 

Figura 40: Aparência das amostras cilíndricas expostas aos sulfatos e detalhe do CAT-M - 120 dias. 
 

 Outro aspecto observado nos cimentos álcali ativados foi a deformação física iniciada 

já nas duas primeiras semanas de ataque por sulfatos de magnésio. Essa deformação promoveu 

um desvio do eixo das amostras “empenamento” conforme Figura 41, e isso pode ter 

influenciado nos resultados da variação do comprimento das amostras, dando a falsa indicação 

de retração. 

 

Figura 41: Empenamento da amostra de CAT expostas ao MgSO4. 
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 De acordo com Ismail et al. (2012), a diferença entre os efeitos da exposição no MgSO4 

e Na2SO4 indica que a interação entre a solução de sulfato de magnésio e o aglomerante envolve 

realmente os íons de magnésio Mg2+ como principal contribuinte para a degradação do 

aglomerante, ao invés de ser puramente ataque de sulfato na fase do C-S-H. 

 

4.1.3 Análise do ataque por Na2SO4 

 

As pastas de cimento álcali ativado e cimento Portland foram expostas aos sulfatos de 

sódio após 7 dias de cura úmida, por 120 dias. Na Figura 42 estão apresentadas as variações 

dimensionais observadas ao longo dos ensaios. Logo após a imersão dos corpos de prova na 

solução de sulfato, observou-se uma pequena expansão inicial nos dois cimentos, com 

intensidade ligeiramente maior no CPIV. Esse fenômeno inicial pode ter sido ocasionado pela 

entrada de solução nos poros das amostras, uma vez que a cura foi realizada sem imersão em 

água. A maior intensidade nos CPIV pode estar associada ao maior teor de absorção de água 

obtido nos ensaios (34,62%) e também pela presença das fissuras nos cantos observados na 

análise visual. De acordo com Souza (2016), a exposição do cimento Portland ao sulfato de 

sódio ocasiona em expansão, contudo as composições com maiores teores de aluminatos e 

formação de Portlandita estão mais suscetíveis ao ataque por estes sulfatos. O melhor 

desempenho dos CATs, pode ser atribuído ao menor teor de absorção de água (30,52%) e 

ausência de alterações físicas, limitando a entrada de agente agressivo para o interior das 

amostras.  

 

 

Figura 42: Comportamento dimensional das pastas de CAT e CPIV expostas aos Na2SO4. 
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Após 14 dias de exposição, os cimentos álcali ativados apresentaram retração, originada 

possivelmente pela hidratação continuada proporcionada pela solução de sulfato de sódio. De 

acordo com a literatura, o sulfato de sódio pode ser usado como ativador alcalino, contribuindo 

com a evolução estrutural das fases de ligação e densificação do sistema (ISMAIL et al., 2012, 

RASHAD et al., 2012; SHI et al., 2006). Contudo, a hidratação continuada pode ter contribuído 

para a retração das amostras. Segundo Hailong e Radlinska (2016), as escórias álcali ativadas 

apresentam uma retração consideravelmente maior que o cimento Portland, sendo maior 

quando expostas à umidade mais elevada. Esse fenômeno foi associado ao rearranjo e 

reorganização microestrutural do C-A-S-H, isto é, devido à incorporação estrutural de cátions 

alcalinos no C-A-S-H, reduzindo a regularidade das camadas, o que os torna mais fácil de 

redistribuir. Dessa forma, é provável que o rearranjo microestrutural dos CATs tenha ocorrido, 

possivelmente pela incorporação do Na e formação de um C-S-H tardio rico em sódio (C-N-S-

H) como foi relatado por Ben Haha et al. (2011a), o que justificaria a retração observada. O 

sódio pode ter sido fornecido provavelmente pela solução ou pela lixiviação do ativador 

alcalino NaOH.  

Nota-se ainda que ambos os cimentos não apresentaram expansões significativas, com 

valores inferiores a 0,10% aos 56 dias conforme prescreve o método NIST, classificando-os 

como cimentos altamente resistentes aos sulfatos de sódio. Contudo, as pastas de cimento álcali 

ativado apresentaram melhor desempenho na solução de Na2SO4 pela ausência de alterações 

físicas e expansão comparado ao cimento Portland resistente a sulfatos.  

A análise estatística comparativa entre as médias da variação dimensional das pastas de 

CAT e CPIV durante o período de exposição aos sulfatos de sódio (leitura inicial até 120 dias), 

indicaram diferença significativa para o nível de significância de 5% em ambos os cimentos.  

O CAT-S apresentou alteração dimensional a partir dos 42 dias de exposição aos sulfatos em 

relação à leitura inicial, enquanto que no CPIV-S, essa diferença foi observada já nas primeiras 

idades. Os resultados e análises estatísticas desses dados estão apresentados no Apêndice B.  

 

4.1.4 Análise do ataque por MgSO4   

 

As pastas de cimento álcali ativado e cimento Portland também foram expostas aos 

sulfatos de magnésio após 7 dias de cura úmida, por 120 dias. Na Figura 43 estão apresentadas 

as variações dimensionais observadas ao longo dos ensaios. 

Logo após a imersão dos corpos de prova na solução de MgSO4, observou-se uma 

pequena expansão nos cimentos Portland e maior nos cimentos álcali ativados. A maior 
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expansão observada até os 14 dias nas amostras de CAT-M, podem ter sido ocasionadas pelas 

alterações físicas verificadas macroscopicamente já nas duas primeiras semanas de exposição, 

tais como fissuração superficial e desplacamento, contribuindo para a entrada de maior 

quantidade de solução agressiva para o interior das amostras. 

 

 

Figura 43: Comportamento dimensional das pastas de CAT e CPIV expostas aos MgSO4. 

 

A retração indicada na Figura 43 pode ser justificada pelo “empenamento” observado 

nas amostras, fazendo com que a curva declinasse a partir dos 14 dias. A curva ascendente 

observada a partir dos 77 dias, foi ocasionada pelo rompimento voluntário de dois corpos de 

prova aos 91 dias e 110 dias, fazendo com que a média das medições apresentassem essa 

oscilação.  

Estes resultados estão coerentes com o estudo de Ismail et al. (2012), pois os autores 

relataram que o MgSO4 é mais agressivo na pasta de cimentos álcali ativados comparado com 

o sulfato de sódio, relatado ainda que a presença do magnésio leva a descalcificação do C-S-H, 

causando a degradação do sistema e a precipitação da gipsita. A formação da gipsita pode causar 

expansão (MEHTA; MONTEIRO, 2014; TIAN et al., 2000).  Resultado similar foi indicado 

também por Bakharev et al. (2002), o que justificaria a expansão e rompimento de algumas 

amostras antes mesmo do término dos ensaios. Por outro lado, a presença de intensa fissuração 

também pode ter contribuído para a expansão. A presença de fissuras facilita a penetração de 

água agressiva para o interior das amostras, acelerando a deterioração (ISAIA, 2011; MEHTA; 

MONTEIRO, 2014) 
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Nas pastas de cimento Portland apresentaram pequena expansão até os 14 dias de idade, 

possivelmente relacionada à entrada da solução de sulfato na rede de poros, devido a maior 

absorção de água obtida aos 7 dias de cura úmida nessas amostras (34,62%). Após 14 dias de 

exposição, as amostras retraíram, podendo estar associadas às deformações físicas não visíveis 

macroscopicamente, visto que as literaturas indicam que o MgSO4 é mais agressivo que o 

Na2SO4 nos materiais cimentícios Portland e não há relatos desses sulfatos atuarem como 

ativadores. A presença do Ca(OH)2, subproduto da hidratação dos silicatos (C2S e C3S), pode 

ter contribuído para evitar danos maiores. 

 De acordo com Bakharev et al. (2002), essa oferta adicional de Ca(OH)2 nos cimentos 

Portland contribui para reduzir a descalcificação do C-S-H, já que o Ca(OH)2 deve ser esgotado 

antes de descalcificar o C-S-H. As composições com menores teores de Portlandita, 

independente do teor de aluminato, estão mais passíveis de um grau de ataque mais severo 

(SOUZA, 2016). A quantidade reduzida de C3A no cimento anidro, atribuída a grande 

quantidade de materiais suplementares, também pode ter contribuindo para baixa expansão, 

uma vez que esse componente é responsável pela formação da etringita. A formação da etringita 

se caracteriza pela ação química dos íons sulfato com os aluminatos do cimento Portland 

endurecido e a reação entre essas substâncias ocasiona expansão (ISAIA, 2011).  

Assim, na solução de MgSO4, os cimentos Portland resistentes a sulfatos apresentaram 

desempenho superior comparado aos cimentos álcali ativados, apresentando expansão inferior 

a 0,10% aos 56 dias conforme recomenda o método NIST. Por outro lado, os cimentos álcali 

ativados não resiste à ação dos sulfatos de magnésio, pois se o “empenamento” das amostras 

não ocorresse, dando a falsa indicação de retração, certamente a expansão ultrapassaria o limite 

estabelecido pelo método.  

A análise estatística comparativa entre as médias da variação dimensional das pastas de 

CAT e CPIV durante o período de exposição aos sulfatos de magnésio (leitura inicial até 120 

dias), indicaram diferença significativa para o nível de significância de 5% em ambos os 

cimentos.  No CAT-M, essas alterações foram observadas  já nas primeiras idades (expansão e 

posteriormente retração), enquanto que no CPIV-M, essa variação ocorreu a partir dos 21 dias 

de exposição aos sulfatos. Os resultados e análises estatísticas desses dados estão apresentados 

no Apêndice B.  

 

4.1.5 Análise da variação de massa das pastas expostas aos Na2SO4 e MgSO4 
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A massa das pastas de cimento álcali ativado e cimento Portland também foram 

monitoradas durante a exposição aos sulfatos de Na2SO4 e MgSO4 por 120 dias. Os resultados 

de ganho ou perda de massa estão ilustrados na Figura 44.  

No sulfato de magnésio, o CAT e o CPIV apresentaram acréscimo de massas similares 

(superiores a 1%). Apesar da grande deterioração e perda de massa aparente notado no CAT-

M, a fissuração possivelmente contribuiu para o aumento de massa, permitindo a entrada de 

maior quantidade de solução para o interior das amostras. A incorporação da solução de MgSO4 

e possivelmente a formação de cristais de gipsita conforme relatado por Bakharev et al. (2002) 

e Ismail et al. (2012), pode ter sido maior que a perda de massa física observada. 

 

 

Figura 44: Variação de massa das pastas expostas aos Na2SO4 e MgSO4. 

 

No caso do CPIV-M, apesar de não ter sido identificado deterioração e perda de massa 

aparente, o aumento da massa pode estar associado ao maior teor de absorção de água dessas 

amostras nas primeiras semanas, porém, há fortes indícios de que a estrutura dessas amostras 

tenha sido alterada, principalmente após 14 dias de exposição, pela intensidade do aumento de 

massa a partir dessa idade.  

Na solução de sulfato de sódio, as pastas de CAT-S apresentaram redução de massa, que 

pode ser atribuída pela hidratação continuada e fechamento dos poros pelos produtos de 

hidratação proporcionados pelo Na2SO4, bloqueando a entrada da solução na rede de poros. Por 

outro lado, é possível que o ativador alcalino tenha lixiviado na solução, reduzindo 

consequentemente a massa das amostras. Alguns ativadores, a exemplo do NaOH, dificilmente 

reagem com os óxidos componentes da escória para formar produtos sólidos, isso é devido à 
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alta solubilidade que o torna simplesmente catalisador da reação (LANGARO, 2016).  Nas 

pastas de CPIV-S apresentaram aumento de massa, contudo em menor escala comparada ao 

CPIV-M, estando coerente com a fissuração observada nas amostras a partir dos 42 dias, que 

permitiu a entrada de maior quantidade de solução, consequentemente aumentando o peso 

dessas amostras.  

Assim, nota-se que os resultados de aumento e/ou redução de massa das pastas de 

cimento álcali ativado e cimento Portland, estão coerentes com as análises visuais e expansões 

observadas nas amostras anteriormente. 

A análise estatística comparativa entre as médias da variação de massa das pastas de 

CAT e CPIV durante o período de exposição aos sulfatos de magnésio e de sódio (leitura inicial 

até 120 dias), indicaram diferença significativa para o nível de significância de 5% em ambos 

os cimentos. A diferença das médias indicadas nos CAT-M e CPIV-M, podem ser justificadas 

pelo aumento de massa ocasionada pela expansão dessas amostras (> que 1%), sendo mais 

intensa nas pastas de cimento álcali ativado. No CPIV-S, a diferença da média está associada 

ao maior aumento de massa observado aos 110 e 120 dias de exposição, ocasionado pela 

expansão e surgimento de maior quantidade de fissuras nas amostras após 91 dias. No CAT-S, 

a diferença observada foi relacionada a lixiviação do ativador alcalino, fazendo com que a 

massa das amostras fossem reduzidas a partir dos 12 dias de exposição aos sulfatos. Os 

resultados e as análises estão demonstradas no Apêndice E do presente trabalho.  

 

4.1.6 Resistência à compressão das pastas após exposição aos Na2SO4 e MgSO4 

 

 A resistência à compressão das pastas de CAT e CPIV foram obtidas aos 7, 49 e 91 dias 

(sem exposição aos sulfatos) e aos 49 e 91 dias após a exposição aos sulfatos de sódio e de 

magnésio. Os resultados estão apresentados na Figura 45.  

Nota-se que os cimentos álcali ativados expostos aos sulfatos de sódio (CAT-S) 

apresentaram um acréscimo de resistência à compressão de 16,55% em relação ao CAT 

referência na mesma idade, enquanto que nas pastas com cimento Portland (CPIV-S) ocorreu 

uma redução de 11,04% da resistência em relação ao CPIV de referência aos 91 dias de 

exposição. Esses resultados indicam que, possivelmente, os cimentos de CAT e CPIV sofreram 

alterações microestruturais após serem expostos aos sulfatos de sódio.  
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Figura 45: Resistência à compressão das pastas expostas aos Na2SO4 e MgSO4. 

 

O aumento da resistência à compressão verificado nos CATs, confirmam o melhor 

desempenho desses cimentos na solução de Na2SO4, devido à ausência de expansão e 

deterioração aparente. Esse resultado está coerente com o estudo de Bakharev et al. (2002), pois 

o aumento da resistência à compressão dos concretos com cimento álcali ativado, foi atribuído 

a hidratação contínua na presença dos sulfatos de sódio. Segundo Komljenovic et al. (2013), as 

escórias álcali ativadas possui poros menores, consequentemente menor permeabilidade e 

menos agentes agressivos penetrantes, assim, o aumento da resistência continuada foi 

provavelmente resultado da redução da porosidade, devido à formação de produtos da reação 

entre o cimento e o meio sulfatado ou ainda pela reação de ativação alcalina devido o pH 

elevado do meio sulfatado. No cimento Portland, a expansão e a presença de fissuras pode ter 

contribuído para a redução da resistência mecânica. O ataque por sulfatos pode se manifestar 

na forma de expansão, fissuração e também na diminuição progressiva da resistência (ISAIA, 

2011).  

Na solução de magnésio, as pastas de CAT e CPIV sofreram perda de resistência, porém 

a solução foi mais agressiva nas pastas de cimento álcali ativado, com redução de 65,53% da 

resistência em relação ao CAT referência aos 91 dias de exposição, enquanto que para o CPIV 

a redução foi de apenas 26,31%. A redução da resistência do CAT-M foi ocasionada, 

provavelmente, pela intensa fissuração, expansão e aumento de massa das amostras verificadas 

nas análises anteriores, justificando a desintegração e rompimento de algumas amostras antes 

da conclusão dos ensaios, devido ao enfraquecimento e baixa resistência mecânica.  

Por outro lado, a redução da resistência do CPIV-M, pode ter sido ocasionada pela 

pequena expansão e aumento de massa observado nas análises anteriores, apesar da ausência 
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de deterioração aparente. Esse resultado está coerente com o estudo realizado por Souza (2016), 

pois no sulfato de magnésio há expansão em menor grau, porém a perda de resistência mecânica 

é mais acentuada quando comparado ao sulfato de sódio. Assim, diante dos resultados 

apresentados, nota-se que os cimentos álcali ativados apresentaram melhor desempenho quando 

exposto à solução de sulfato de sódio, no entanto, na solução de sulfato de magnésio, as pastas 

apresentaram grande redução de resistência mecânica.  

As médias das resistências à compressão das pastas nas idades de 49 e 91 dias (sem e 

após exposição aos sulfatos) foram comparadas. Na solução de sulfato de sódio, o CAT-S e o 

CPIV-S apresentaram diferenças estatisticamente significativas aos 91 dias de exposição aos 

sulfatos, para o nível de significância de 5%. Nota-se que os cimentos álcali ativados 

apresentaram aumento de resistência em relação a referência, enquanto que no CPIV-S 

observou-se uma redução da resistência após 49 dias de exposição. Na solução de sulfato de 

magnésio, ambos os cimentos apresentaram diferenças estatisticamente significativas aos 91 

dias de exposição, para o nível de significância de 5%. A redução da resistência mecânica dos 

CAT-M foram observadas já nos 49 dias de exposição e mais intenso aos 91 dias, enquanto que 

no CPIV-M esse comportamento foi observado somente aos 91 dias de exposição. Por essa 

razão, as médias das amostras da referência são diferentes das médias das amostras após o 

ataque por sulfatos. Os resultados e análises estão apresentadas no Apêndice A do presente 

trabalho. 

 

4.1.7 Análise microestrutural das pastas expostas aos Na2SO4 e MgSO4 

 

 As análises microestruturais das pastas de cimento álcali ativado e cimento Portland 

foram realizados nas idades de 7 dias (antes da exposição) e aos 49 e 91 dias de exposição aos 

sulfatos de sódio e de magnésio. As avaliações foram obtidas através dos ensaios de difração 

de Raio-X, microscopia eletrônica e termogravimetria. Os resultados estão apresentados de 

acordo com o tipo de cimento (CAT e CPIV) e tipo de solução de sulfato (Na2SO4 e MgSO4). 

 

4.1.7.1 Difração de Raios-X (DRX) 

 

A Figura 46 apresenta o difratograma das pastas de cimento álcali ativado expostas aos 

Na2SO4 após 49 e 91 dias de exposição. Nota-se que a intensidade do principal pico de C-S-H 

dos cimentos álcali ativados foram observadas em torno de 29,72° 2θ para todas as idades e a 

hidrotalcita foi localizada próximo de 23,26° e 35,88° 2θ. Essas fases também foram 

identificadas por Langaro (2016), com pico de C-S-H localizado próximo de 29-30° 2θ e 
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hidrotalcita de 23° e 35° 2θ. Observou-se também picos do CaCO3 em torno de 43,16° e 48,50° 

2θ aos 7 dias (antes da exposição aos sulfatos), que pode ter sido originado pela carbonatação 

durante o processo de cura úmida, contudo nas idades seguintes não foram identificadas devido 

a estrutura amorfa.  
 

 

Figura 46: Difratograma da pasta de CAT exposta ao sulfato de sódio. 
C-S-H (silicato de cálcio hidratado), HT (hidrotalcita), C (calcita) 

 
Os cimentos de escórias álcali ativadas são mais suscetíveis à carbonatação e, quando é 

realizado cura úmida, essa formação não pode ser evitada (KOMLJENOVIC et al., 2013). As 

demais fases não foram identificadas devido a quantidade ser baixa. Na figura 47 está 

apresentada o detalhe do pico do C-S-H. Nota-se que o C-S-H apresentou menor cristalinidade 

após a exposição ao sulfato de sódio. 

 

 

Figura 47: Detalhe do pico de C-S-H (DRX) do CAT exposto ao Na2SO4. 
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Aos 49 e 91 dias de exposição no sulfato de sódio, o difratograma das pastas de CAT 

não indicaram a presença de produtos expansivos e a principal fase de C-S-H ainda pode ser 

detectada em todas as idades. Picos de C-S-H semelhantes foram obtidos na pesquisa realizada 

por Langaro (2016) aos 90 dias de cura de cura úmida (sem ataque por sulfatos) conforme 

Figura 48, indicando que o Na2SO4 não afetou essa estrutura durante a exposição. 

 

 

Figura 48: Difratograma da pasta de CAT aos 90 dias de cura úmida. 
FONTE: Adaptado de LANGARO (2016) 

 

 Esse resultado confirma o aspecto visual verificado nas amostras pela ausência de 

expansão, deterioração aparente e aumento da resistência à compressão obtida após a exposição 

aos Na2SO4. A intensidade dos picos da hidrotalcita oscilaram durante o período ensaiado, 

porém, aparentemente não afetou negativamente nos resultados. A presença dos picos de C-S-

H dos cimentos álcali ativados expostos aos Na2SO4 e redução no pico da hidrotalcita 

comparado com o material não exposto, também foi relatado por Ismail et al. (2012). De acordo 

com Komljenovic et al. (2013), quando o cimento de escória álcali ativado é exposto ao Na2SO4, 

o conteúdo de sódio da solução é diminuído intensamente nos 30 dias iniciais, podendo ter sido 

absorvido parcialmente pelo C-S-H.  Isso justificaria a ausência de produtos expansivos como 

a gipsita e etringita, uma vez que o Ca e o Al podem estar ligados quimicamente ao C-S-H, isto 

é, indisponível para reação com os sulfatos. 

 Nas pastas de cimentos Portland expostas à solução de Na2SO4 (Figura 49), observou-se 

uma redução da intensidade dos picos de hidróxido de cálcio, associado ao aumento nos picos 

da gipsita, porém em menor intensidade comparados com os picos da etringita conforme detalhe 

ilustrado na Figura 50. O aumento da etringita foi atribuído ao consumo dos aluminatos de 
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cálcio hidratado (C3AH6) presentes na composição química desses cimentos, originados pela 

hidratação do C3A. De acordo com Souza (2016), a redução da relação C3A/C4AF do cimento 

Portland amortiza o processo de expansão quando exposto ao Na2SO4, pois a produção de 

etringita a partir do C4AF ocorre em períodos de tempo muito superiores ao do C3A, mas, essa 

relação tem pouca influência quando exposto ao sulfato de magnésio. 

 

 

Figura 49: Difratograma da pasta de CPIV exposto ao Na2SO4. 
C-S-H (silicato de cálcio hidratado), CH (hidróxido de cálcio), C (calcita), G (gipsita), E (etringita), S (sílica), 

C3S (silicato tricálcico)  
 

  
 

Figura 50: Detalhe do Ca(OH)2, gipsita e etringita do CPIV exposto ao Na2SO4. 
 

A presença desses produtos expansivos justifica as fissuras observadas nas amostras do 

CPIV-S. Segundo Bhatty e Taylor (2006) e Mehta e Monteiro (2014), a solução de sulfato de 

sódio reage com o Ca(OH)2 para formar a gipsita, enquanto a reação com o C3AH6 resulta na 

formação de etringita. A indicação da etringita como principal produto de degradação em 
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concretos de cimento Portland expostos na solução de Na2SO4, também foi indicado por 

Bakharev et al. (2002). A formação do NaOH (solúvel e não localizado no DRX), subproduto 

da reação entre o Na2SO4 e o hidróxido de cálcio e aluminado de cálcio hidratado, assegura a 

manutenção da alcalinidade do sistema, essencial para estabilidade do silicato de cálcio 

hidratado (MEHTA; MONTEIRO, 2014). Por essa razão o C-S-H não sofreu alteração após a 

exposição aos sulfatos de sódio. Os picos de CaCO3 também foram observados no CPIV, devido 

à carbonatação pelo processo de cura úmida. 

Nota-se que mesmo o cimento Portland sendo caracterizado como resistente a sulfatos, 

devido a incorporação de maior quantidade de materiais suplementares (pozolânicos) e redução 

do C3A na composição química desses cimentos, seu desempenho nos Na2SO4 foi inferior aos 

cimentos de escória álcali ativado.  

Por outro lado, na solução de MgSO4, o difratograma do cimento álcali ativado indicou a 

presença de grande quantidade de cristais de gipsita, principalmente em 11,6º, 20,7º e 29,08º 

2θ, e redução significativa do pico principal de C-S-H conforme Figuras 51 e 52. A brucita foi 

identificada com picos relativamente baixos próximos de 18,5º, 21,0º e em torno de 50,18º 

sobreposto ao pico da gipsita. Aos 49 dias foi observado um pico em torno de 26,52º 2θ 

atribuído ao gel de sílica, que pode ter sido originado como subproduto da reação entre o MgSO4 

e o C-S-H, mas totalmente consumido aos 91 dias provavelmente pela grande quantidade de 

gipsita formada nesta idade.   

 

 

Figura 51: Difratograma da pasta de CAT exposta ao MgSO4. 
C-S-H (silicato de cálcio hidratado), HT (hidrotalcita), C (calcita), G (gipsita), B (brucita) e SiO2 (gel) 
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Figura 52: Detalhe da gipsita e C-S-H (DRX) da pasta de CAT exposta ao MgSO4. 
 

A presença da brucita reduz o pH da solução de poro e para manter a estabilidade do sistema, 

é provável que o C-S-H tenha liberado Ca para a solução, descalcificando-o. Há relatos também 

de que, se o pH é reduzido intensamente, os íons de magnésio podem ser incorporados ao C-S-

H, substituindo os íons Ca por íons Mg, formando o M-S-H, que está associado à baixa 

resistência (ALEKSIC, 2010; DRIMALAS, 2007; MEHTA; MONTEIRO, 2014; 

SANTHANAM et al, 2001; SILVA, 2015; SOUZA, 2006). As literaturas indicaram a presença 

eventual do silicato de magnésio hidratado (M-S-H) em cimentos Portland, porém, nos 

cimentos álcali ativados não há indicações anteriores de que durante o processo de lixiviação 

do C-S-H ocorresse uma substituição do cálcio ou silício pelo magnésio.  

A presença do magnésio leva à descalcificação da fase de gel rica em Ca presente nos CATs, 

que causa a degradação do sistema e a precipitação da gipsita (ISMAIL et al., 2012). A 

formação da gipsita pode causar expansão (MEHTA; MONTEIRO, 2014; TIAN et al., 2000). 

Assim, essa análise confirma que a gipsita foi o principal produto responsável pela deterioração 

das amostras de cimento álcali ativado expostas aos MgSO4, tais como:  fissuração, 

desprendimento das partículas, deformação física, expansão e redução da resistência mecânica.  

No estudo realizado por Ismail et al. (2012), o C-S-H não era observável após o ataque por 

MgSO4, sugerindo que a decomposição dessa fase forneceu cálcio necessário para a formação 

da gipsita. Contudo, o pico de C-S-H do CAT-M foi visualizado aos 91 dias de exposição, 

entretanto com a intensidade bastante reduzida, confirmando que essa redução pode ter sido 

ocasionada pelo consumo de cálcio para a formação da gipsita. Na DRX não foi constado a 

presença da etringita. É provável que o Al participe na formação de géis tipo C-A-S-H, por 

conseguinte menos disponível para formação da etringita e também pelas escórias apresentarem 

alto teor de alumínio, que não estão disponíveis para as reações por estarem incorporados nos 

géis de hidrotalcita ou no C-S-H (BAKHAREV et al., 2002; ISMAIL et al., 2012). A formação 
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da gipsita e ausência de etringita nos cimentos álcali ativados expostos ao MgSO4 também foi 

indicado por Bakharev et al. (2002). 

Nas pastas de cimentos Portland expostas na solução de MgSO4, o difratograma indicou a 

redução de alguns picos de Ca(OH)2, do C-S-H e aumento nos picos da gipsita e etringita, porém 

com baixa intensidade conforme ilustrado nas Figuras 53 e 54.  Em cimentos resistentes a 

sulfatos com baixo teor de C3A, a formação desses componentes é mínima (BAKHAREV et 

al., 2002). 

 

  

Figura 53: Difratograma da pasta de CPIV exposto ao sulfato de magnésio. 
C-S-H (silicato de cálcio hidratado), CH (hidróxido de cálcio), C (calcita), G (gipsita), E (etringita), S (sílica), 

C3S (silicato tricálcico), B (brucita) 
 

Nota-se que o pico de C-S-H foi ligeiramente reduzido pelo fato do MgSO4 reagir 

primeiramente com o hidróxido de cálcio, e após esgotado, ocorre a descalcificação do C-S-H 

para formação da gipsita. Essa oferta adicional do hidróxido de cálcio nos cimentos Portland 

contribui para reduzir a descalcificação do C-S-H no ataque por sulfatos (BAKHAREV et al., 

2002). 

O aumento da etringita parece ser mais evidente, formada da reação entre os MgSO4 com o 

aluminato de cálcio hidratado, produto da hidratação do C3A. Neste estágio, a formação da 

gipsita e da etringita são de natureza expansivas, devido aos cristais serem formados nos poros 

das pastas endurecidas, ocasionando tensões internas que confirmam a expansão, aumento de 

massa e redução da resistência mecânica verificadas nestas amostras.  
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Figura 54: Detalhe do Ca(OH)2, C-S-H, gipsita e etringita (DRX) da pasta de CPIV expostas MgSO4. 
 

A brucita também foi observada no CPIV-M aos 91 dias, originada a partir da 

descalcificação do Ca(OH)2 e C-S-H. Esse produto reduz a alcalinidade do sistema, e na 

ausência de íons hidroxila na solução, o C-S-H deixa de ser estável e também é atacado pela 

solução de sulfato (MEHTA; MONTEIRO, 2014).  

A etringita é estável a um pH de 11,5, instável ao pH de 10 e altamente instável a um pH 

de 6 e, à medida que o pH é reduzido, a etringita se decompõem e o produto de reação dominante 

é a gipsita (KOMLJENOVIC et al., 2013). Assim, como a etringita parece ser o produto 

dominante até o final dos ensaios, é provável que o Mg(OH)2 não reduziu o pH 

consideravelmente para decompor a etringita, o que justifica o pequeno aumento da gipsita e a 

pequena redução do pico de C-S-H.  Por outro lado, há relatos de que o ataque é retardado pelo 

bloqueio dos poros devido à deposição do Mg(OH)2 juntamente com a gipsita (MEHTA; 

MONTEIRO, 2014).  A calcita também foi visualizada nestas amostras.  

Com base nos resultados, é notável que o MgSO4 é mais agressivo nos cimentos álcali 

ativados do que o Na2SO4, enquanto que nos cimentos Portland resistente a sulfatos, os dois 

sulfatos causaram danos nas amostras e o MgSO4 parece ser mais agressivo, apesar de não 

apresentar deterioração aparente como foi observado nas amostras expostas ao Na2SO4. 
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4.1.7.2 Análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As análises por microscopia eletrônica foram realizadas com o objetivo de identificar 

os produtos expansivos indicados nas análises do DRX, e também observar o aspecto estrutural 

das amostras antes e depois do ataque por sulfatos de sódio e de magnésio. A Figura 55 ilustra 

as imagens por microscopia eletrônico de varredura do CAT aos 49 e 91 dias de exposição aos 

Na2SO4 e MgSO4.  

CAT - 49 dias na solução de Na2SO4

 

CAT - 91 dias na solução de Na2SO4

 
CAT - 49 dias na solução de MgSO4 

 

CAT - 91 dias na solução de MgSO4 

 
Figura 55: MEV das pastas de CAT após 49 e 91 dias de exposição aos Na2SO4 e MgSO4. 

 

Após a exposição na solução de Na2SO4, observa-se que a densificação e as fissuras da 

estrutura dos cimentos álcali ativados parecem ter reduzidas com o tempo de exposição. Esse 

resultado confirma as análises do DRX, já que foi identificado o C-S-H e ausência de produtos 

expansivos nas duas idades analisadas. A melhoria observada no aspecto estrutural dessas 

amostras, pode ter sido ocasionada pela hidratação contínua e preenchimento dos poros com 

produtos de hidratação através da ativação proporcionada pelo Na2SO4. Esses resultados estão 

coerentes com o estudo realizado por Ismail et al. (2012).  
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Por outro lado, nas pastas de CAT expostas ao MgSO4 observou-se a presença de 

produtos expansivos, no caso a gipsita, e fissuração. Para a formação da gipsita é necessário a 

disponibilidade de cálcio, que provavelmente foi extraída do C-S-H. Efeito semelhante foi 

relatado por Ismail et al. (2012), indicando a formação de cristais de gipsita incorporado em um 

gel de aglomerantes residual descalcificado. Esse resultado está consistente com as análises da 

DRX que indicou redução severa na intensidade do pico de C-S-H e formação de cristais de 

gipsita, que pode justificar a grande redução de resistência mecânica aos 91 dias de exposição 

aos MgSO4 e fragilidade das amostras observadas visualmente.  

A Figura 56 ilustra as imagens por microscopia eletrônica de varredura do CPIV aos 49 

e 91 dias de exposição aos Na2SO4 e MgSO4. Nota-se a presença da etringita nas duas soluções 

(sódio e magnésio), algumas fissuras e poros na matriz cimentícia. Esse resultado confirma a 

alteração (aumento) no pico da etringita observado na análise da DRX após exposição aos 

sulfatos. O CPIV-M, apesar da alteração microestrutural, as amostras não sofreram alterações 

físicas visíveis até o final dos ensaios, contudo a resistência foi reduzida.  

 

CPIV - 49 dias na solução de Na2SO4 

 

CPIV - 91 dias na solução de Na2SO4 

 
CPIV - 49 dias na solução de MgSO4 

 

CPIV - 91 dias na solução de MgSO4 

 
 

Figura 56: MEV das pastas de CPIV após 49 e 91 dias de exposição aos Na2SO4 e MgSO4. 
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4.1.7.3 Análise termogravimétrica (TG/DTG) 

 

 A partir das análises térmicas (TG/DTG) foi possível identificar os produtos formados 

pela exposição das amostras aos sulfatos de sódio e de magnésio, e correlacionar com os 

resultados do DRX e MEV. Os ensaios foram realizados nas pastas de CAT e CPIV aos 7 dias 

de idade para referência (antes da exposição aos sulfatos) e aos 49 e 91 dias de exposição aos 

sulfatos. 

Observa-se nas análises do TG (Figuras 52, 53, 54 e 55) e Tabela 15, que a perda de 

massa das pastas de cimento Portland expostas aos sulfatos de sódio e de magnésio foi em torno 

de 21-22%, enquanto que no cimento álcali ativado, a redução de massa foi próxima de 15-

17%. Nota-se também que a perda de massa do CAT (4-6%) foi superior ao CPIV (<1%) 

comparados com as amostras de referência. Nas amostras de CAT, a redução de massa nas 

idades de 49 e 91 dias foram similares nas duas soluções, porém superior à referência, 

possivelmente pela incompleta hidratação devido à baixa idade do CAT referência (7 dias), 

enquanto que no CPIV, em ambas as soluções e idades, as perdas de massas foram semelhantes 

à referência. A redução da massa observada nos cimentos álcali ativados são compatíveis com 

os valores indicados por Ismail et al. (2012), em torno de 13-15%.  

 

Tabela 15: Perda de massa (em%) pelo TG antes e depois da exposição aos sulfatos. 

 Referência Na2SO4 MgSO4 

Tipo 7 49 91 49 91 

CAT 10,93 16,00 15,42 16,52 16,30 

CPIV 21,35 20,92 21,65 21,00 21,35 

 

Na Figura 57 são apresentadas as análises do DTG dos cimentos álcali ativados expostos 

aos Na2SO4 após 49 e 91 dias. Nas amostras de cimento álcali ativado, as análises do DTG 

(Figura 57) indicaram picos de perda de massa da estrutura de C-S-H (entre 50-200ºC). Esses 

resultados estão coerentes com os valores obtidos por Langaro (2016), no entanto as 

intensidades dos picos de C-S-H oscilaram devido à formação de produtos expansivos e 

aumento do C-S-H. Nos cimentos Portland, o pico da etringita foi identificado entre 91-95ºC, 

a gipsita em torno de 130ºC e o hidróxido de cálcio entre 435-438ºC, porém o pico de C-S-H 

não ficou evidente. De acordo com Gracioli (2016), o pico de C-S-H é de difícil identificação, 

pois normalmente se sobrepõe o pico da etringita. 

Nas amostras de CAT-S expostas ao Na2SO4, as análises do DTG indicaram picos de 

perda de massa mais nítidos e intensos do C-S-H aos 49 e 91 dias de exposição em torno de 

61,8ºC, comparados com as amostras de referência aos 7 dias, confirmando que a estrutura do 

silicato de cálcio hidratado não foi afetada pela solução. 
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Figura 57: TG/DTG da pasta de CAT exposta ao Na2SO4. 

 

Esse aumento de intensidade em relação a referência confirma a hipótese da hidratação 

continuada, indicando que a formação do C-S-H continua na presença dos sulfatos de sódio, 

podendo de fato, ser utilizado como ativador alcalino. A ausência de produtos expansivos e a 

presença do CaCO3 (500-700ºC), originado possivelmente pela carbonatação, reforçam os 

resultados das análises do DRX. Por outro lado, as pastas de CPIV-S apresentaram picos de 

perda de massa com intensidade muito similares nas idades analisadas (Figura 58).  
 

 

Figura 58: TG/DTG da pasta de CPIV exposta ao Na2SO4. 
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Nota-se a redução do pico do hidróxido de cálcio (435-438ºC) aos 49 e 91 dias e um 

pequeno aumento no pico da etringita (91-95ºC), mais evidente aos 91 dias de exposição 

conforme ilustrado na Figura 59. Os picos de decomposição da gipsita (em torno de 130ºC) não 

apresentaram alterações significativas e o CaCO3 também foi observado nestas amostras, 

confirmando as análises do DRX.  

 

  

Figura 59: Detalhe DTG da etringita e hidróxido de cálcio – CPIV exposto ao exposta ao Na2SO4. 

 

Na Figura 60 está ilustrada as análises DTG do CAT-M após 49 e 91 dias de exposição 

na solução de MgSO4.  

 

 

Figura 60: TG/DTG da pasta de CAT exposta ao MgSO4. 
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Observa-se que as intensidades dos picos de C-S-H após 49 e 91 dias na solução de 

sulfato de magnésio foram menores que os picos observados na solução Na2SO4. Verifica-se 

também que a partir de 49 dias, a intensidade do pico do C-S-H reduziu enquanto que a 

intensidade do pico da gipsita aumentou (decomposição da gipsita observada em torno de 

120ºC). A gipsita começa a se decompor entre 110ºC e 150ºC e a precipitação desse produto 

pode estar associada com a descalcificação do C-S-H (BAKHAREV et al., 2002; ISMAIL et 

al., 2012). Assim, com esses resultados parece evidente que ocorreu a descalcificação do C-S-

H e formação da gipsita como produto da reação com o sulfato de magnésio. Nota-se ainda que 

a presença do CaCO3 também foi reduzida após a exposição no sulfato de magnésio, levando a 

crer que pelo fato da calcita conter Ca+ em sua composição, pode ser que seja suscetível ao 

ataque por sulfatos de magnésio. Já a fase hidrotalcita parece não ter sido afetada. 

As análises do DTG dos cimentos Portland exposto ao MgSO4 (Figura 61) indicaram a 

redução do pico do hidróxido de cálcio (435-438ºC) e aumento dos picos da etringita (91-95ºC) 

e da gipsita (128ºC) conforme detalhe ilustrado na Figura 62. A presença da brucita (378ºC) e 

o CaCO3 também foram observados nestas amostras, confirmando os resultados obtidos na 

DRX. 

 

 
Figura 61: TG/DTG da pasta de CPIV exposta ao MgSO4. 
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Figura 62: Detalhe DTG da etringita e hidróxido de cálcio – CPIV exposto ao exposta ao MgSO4. 

 

Desse modo, as análises de TG/DTG confirmaram que o sulfato de magnésio é mais 

agressivo no cimento álcali ativado comparado ao cimento Portland resistente a sulfatos. Por 

outro lado, os CATs apresentaram melhor desempenho quando expostos aos sulfatos de sódio. 

Diante dos resultados ficou evidente que a deterioração do CAT está associada a 

formação da gipsita e descalcificação do C-S-H, enquanto nos CPIV a formação da etringita 

parece ser mais agressiva nas duas soluções analisadas, mesmo apresentando propriedades de 

resistência aos sulfatos. Os resultados apresentados estão coerentes com outras pesquisas 

realizadas (BAKHAREV et al., 2002 e 2003; EL-DIDAMONY et al., 2012; KOMLJENOVIC 

et al., 2012 e 2013; ISMAIL et al., 2012). 

 

4.2 AVALIAÇÃO DAS ARGAMASSAS CONFORME NBR 13.583:2014 

 

4.2.1 Caracterização física e mecânica das argamassas 

 

Antes da exposição das barras ao sulfato de sódio, ensaios complementares para 

caracterização das argamassas de cimento álcali ativado e cimento Portland foram realizados, 

tais como:  espalhamento, absorção de água, resistência à compressão e flexão. O ensaio de 

absorção de água foi realizado aos 14 dias (data de início da exposição aos sulfatos) e as 

resistências foram obtidas aos 7, 14 e 28 dias. 

Os resultados indicaram que a absorção de água das argamassas com CAT e CPIV foram 

similares, no entanto os CATs absorveram um pouco mais de água comparado ao CPIV (em 

torno de 9%), contudo, apresentaram maior espalhamento para um mesmo fator de 

água/cimento conforme Tabela 16.  
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Tabela 16: Absorção de água e consistência das argamassas. 

 CAT CPIV 

Teor de absorção (%) 8,7 7,9 

Espalhamento (mm) 305 275 

 

Segundo Van Deventer et al. (2014), o volume de poros nos concretos com cimento 

álcali ativado é maior que o cimento Portland, isso é devido ao gel tipo C-A-S-H sofrer uma 

dessecação severa, que pode fissurar quando submetidos a duras condições de secagem (em 

torno de 100°C), levando a um aumento do volume de vazios permeáveis. Mas, diferentemente 

das pastas, macroscopicamente não foram observadas fissuras nas amostras de argamassas após 

o ensaio de absorção, possivelmente pela estabilidade dimensional proporcionada pelos 

agregados miúdos, visto que a fissuração ocorreu nas pastas mesmo com temperatura de 

secagem baixa (cerca de 40°C).  

Na Figura 63 estão apresentados os resultados dos ensaios da resistência à flexão e 

compressão das argamassas. Observa-se que os valores da resistência à flexão foram 

semelhantes, porém as argamassas com CAT apresentaram valores ligeiramente menores em 

todas as idades, com uma diferença de 11% aos 28 dias. No ensaio de resistência à compressão, 

as argamassas com CAT apresentaram resistência inicial inferior ao CPIV, mas superior nas 

idades seguintes (19% aos 28 dias).  

 

Figura 63: Resistência à compressão/flexão das argamassas sem exposição aos sulfatos. 
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De acordo com Ben Haha et al. (2011a) e Gruskovnjak et al. (2006), as escórias ativadas 

com NaOH apresentam um pico de hidratação muito intenso próximo de 13-20h, enquanto que 

o pico de hidratação do cimento Portland é mais amplo entre 4-25h. Essa rápida hidratação 

inicial dos CATs não permite uma distribuição uniforme dos produtos de hidratação na matriz 

cimentícia, consequentemente causa uma maior porosidade comparado ao cimento Portland até 

os 7 dias. Possivelmente essa maior porosidade teve influência na resistência inicial dos CATs, 

contudo, nas idades posteriores o aumento pode ser atribuído ao preenchimento dos vazios com 

os produtos de hidratação, reduzindo a porosidade. De acordo com Ben Haha et al. (2011a), nos 

sistemas ativados por NaOH, após 7 dias, observou-se a formação de um C-S-H tardio, o que 

justificaria o aumento da resistência aos 14 e 28 dias. 

Nota-se também que a resistência à compressão aos 14 dias (início do ataque por sulfatos 

de sódio) foi superior a 20 MPa para ambas argamassas, sendo de 32,3 MPa (CAT) e de 27,5 

MPa (CPIV) e aos 28 dias a resistência do CAT foi de 39,53 MPa. A NBR 13.583:2014 não faz 

menção da resistência mínima para exposição aos sulfatos, porém a ASTM C1012 recomenda 

que os corpos de prova sejam curados até atingir a resistência à compressão de 20 MPa antes 

das barras serem imersas na solução.  

As análises comparativas das médias das resistências à flexão e compressão das 

argamassas nas idades de 7, 14 e 28 dias, indicaram diferenças estatisticamente significativas 

nas três idades analisadas para o nível de significância de 5%. Esse comportamento pode ser 

justificado pela evolução da resistência mecânica devido à hidratação dos cimentos com o 

avanço da idade. Os resultados e análises estão apresentadas no Apêndice A do presente 

trabalho. 

 

4.2.2 Análise do ataque por sulfatos de Na2SO4  

 

As argamassas produzidas com cimento álcali ativado e cimento Portland foram 

expostas ao sulfato de sódio por 120 dias. A metodologia de ensaio seguiu as recomendações 

da NBR 13.583:2014, entretanto com tempo maior de exposição (120 dias). A Figura 64 

apresenta o aspecto visual dos corpos de prova aos 120 dias de exposição na solução agressiva. 

A reposição da solução foi realizada por três vezes, porém o rebaixamento da quantidade não 

expôs os corpos de provas, mantendo-os constantemente submersos durante todo o ensaio. Isso 

foi devido ao armazenamento das amostras em recipientes totalmente fechados, evitando assim 

a evaporação da solução. Até o final dos ensaios, não foram observadas alterações físicas nas 
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amostras de argamassas de cimento álcali ativado e cimento Portland, tais como: fissuras, 

desintegração ou perda de massa.   

 

 
Figura 64: Aspecto visual das argamassas expostas aos Na2SO4 -120 dias. 

a) CAT-referência, b) CAT-sódio, c) CPIV-referência, d) CPIV-sódio 
 

Na Figura 65 são apresentados a variação dimensional média das barras de argamassas 

expostas ao Na2SO4, obtida pela média aritmética das medições individuais das amostras. 

Nestes resultados estão inclusas as variações dimensionais oriundas do processo de hidratação 

e da solução de sulfato de sódio.  

 

 

Figura 65: Variação dimensional média das argamassas expostas aos Na2SO4. 
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Observa-se que as argamassas de cimento álcali ativado sofreram retração. A ausência 

de expansão já era esperada, uma vez que as análises microestruturais das pastas não indicaram 

a presença de produtos expansivos. Esses resultados corroboram com a pesquisa de Bakharev 

et al. (2002). A retração pode ter sido influenciada pela hidratação continuada proporcionada 

pelo Na2SO4, pois esse componente pode ser usado como ativador alcalino contribuindo com a 

evolução estrutural das fases de ligação e densificação do sistema (ISMAIL et al., 2012; 

RASHAD et al., 2012; SHI et al., 2006). 

Nas argamassas com cimento Portland verificou-se uma expansão, porém inferior a 

0,030%. As normas brasileiras NBR 13583:2014 e 5737:1992 não fazem menção de expansão 

máxima para classificação dos cimentos como resistentes a sulfatos, contudo no estudo 

realizado por Marciano (1993), a autora recomendou que cimentos resistentes a sulfatos devem 

apresentar expansão inferior a 0,030% aos 42 dias de idade. A ASTM C150 especifica para o 

cimento V (resistente a sulfatos), expansão máxima de 0,040% aos 14 dias. Assim, verifica-se 

que ambos os cimentos atendem as recomendações nacionais e internacionais. 

A baixa expansão verificada nos cimentos Portland se justifica por se tratar de um 

cimento resistente a sulfatos, com baixo teor de C3A disponível para formação da etringita e 

menor quantidade de Ca(OH)2 para formação da gipsita, responsáveis por expansões em 

componentes de cimentos endurecidos. Isso se deve a substituição parcial do clínquer por 

materiais pozolânicos. O hidróxido de cálcio forma-se como resultado da hidratação do C3S e 

C2S e o aluminato de cálcio hidratado é o principal produto de hidratação do C3A. Portanto, a 

redução desses produtos melhora a resistência ao ataque por sulfatos (BHATTY; TAYLOR, 

2006).  

A pequena expansão observada no cimento Portland ocasionada pelo aumento da 

etringita, conforme análises do DRX/MEV e TG/DTG, não causou alterações físicas nas 

amostras, diferentemente das pastas onde a presença de fissuras macroscópica foi observada. 

Possivelmente o agregado miúdo tenha contribuído para minimizar esse efeito. Uma vez que 

os agregados têm influenciam na estabilidade dimensional das argamassas e concretos 

(NEVILLE; BROOKS, 2013; MEHTA; MONTEIRO, 2014). 

Na Figura 66 é ilustrada a expansão resultante obtida pela diferença das expansões 

médias entre as barras submersas no sulfato de sódio e as barras de referência (sem exposição 

aos sulfatos).  

A norma técnica prevê esse procedimento pelo fato do processo de hidratação também 

desencadear fases expansivas. De acordo com Neville e Brooks (2013), nesse estágio o concreto 
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ainda está em um estado semiplástico e permite a acomodação da expansão, portanto, é 

inofensivo.  

 

 

Figura 66: Variação dimensional resultante das argamassas (referência e Na2SO4). 

 

A curva resultante das argamassas de cimento álcali ativado é similar à curva de 

expansão média apresentada na Figura 58, indicando que essas amostras não tiveram alterações 

dimensionais significativas na sua estrutura quando comparadas com as argamassas não 

expostas à solução de sulfato. Por outro lado, as argamassas de cimento Portland apresentaram 

variação dimensional resultante inferior a apresentada na Figura 58, confirmando que parte da 

expansão observada foi ocasionada pelo processo de hidratação dos produtos cimentícios 

Portland e outra parte pelo ataque por sulfatos.  

A análise estatística comparativa entre as médias da variação dimensional (expansão 

e/ou retração) das argamassas de CAT e CPIV durante o período de exposição aos sulfatos de 

sódio (leitura inicial até 120 dias), indicaram diferença significativa para o nível de significância 

de 5% em ambos os cimentos. Os resultados e análises estatísticas desses dados estão 

apresentados no Apêndice B e os resultados da variação dimensional resultante das argamassas 

estão apresentadas no Apêndice C. 

 

4.2.3 Variação de massa das argamassas expostas ao Na2SO4  

 

 Paralelamente aos ensaios da variação dimensional, as alterações das massas das 

amostras de argamassas foram monitoradas durante a exposição aos Na2SO4 conforme Figura 
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67. Os resultados foram obtidos através da média aritmética das medições individuais dos 

corpos de prova prismáticos.  

 

 

Figura 67: Variação de massa das argamassas de CAT e CPIV expostas aos Na2SO4. 

 

Nota-se que a variação da massa (aumento ou redução) não foram significativas para os 

dois cimentos estudados, já que não ultrapassaram 1% da massa total das amostras. Esses 

resultados estão coerentes com as análises da variação dimensional, pois nas amostras de 

argamassas com CAT verificou-se uma retração e não foram observados resíduos nos 

recipientes de armazenagem. Possivelmente a dissolução do ativador alcalino tenha contribuído 

para a redução da massa também nessas misturas, já que o NaOH apresenta alta solubilidade e 

dificilmente participa das reações para formar produtos sólidos.  

Por outro lado, o pequeno aumento de massa nas amostras de cimento Portland é 

consistente com o resultado da expansão constado na avaliação dimensional, dado que a 

expansão provoca fissuras, e essas aberturas permitem a entrada de maior quantidade de solução 

agressiva para o interior das amostras, aumentando consequentemente o peso das amostras. 

Apesar dessa ocorrência não ser visível macroscopicamente e também pelo fato da ausência de 

resíduos, é possível que microfissuras tenham se formada na matriz cimentícia das argamassas, 

neste caso não confirmada microscopicamente por não ser o foco principal desse estudo. 

A análise estatística comparativa entre as médias da variação de massa das argamassas 

de CAT e CPIV durante o período de exposição aos sulfatos de sódio (leitura inicial até 120 

dias), indicaram diferença significativa para o nível de significância de 5% em ambos os 

cimentos. As análises e resultados estão apresentados no Apêndice E. 
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4.3 COMPARATIVO DOS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 

 Na Figura 68 é apresentado um comparativo entre os métodos de avaliação acelerado 

de ataque por Na2SO4 em argamassas, proposto pela NBR 13.483:2014 e pelo método NIST 

em pastas de cimento álcali ativado e cimento Portland resistente a sulfatos.  

Observa-se que os métodos não apresentaram diferenças significativas nos resultados 

das expansões em função do tempo para ambos os cimentos na solução. Essa similaridade pode 

ser justificada pela baixa expansão observada nos cimentos analisados. Na análise 

microestrutural constatou-se ausência de produtos expansivos nos cimentos álcali ativados e 

aumento da resistência devido à hidratação continuada.  

 

Figura 68: Comparativo entre métodos de avaliação da NBR 13.583:2014 e NIST Test. 

 

No cimento Portland, a expansão observada foi consideravelmente baixa na solução de 

sulfato de sódio por se tratar de um cimento resistente a sulfatos. Esses cimentos apresentam 

menor quantidade de C3A em sua composição química e menor quantidade de Ca(OH)2 

disponível para as reações, devido à grande quantidade de adições minerais pozolânicas. Assim, 

a formação dos produtos expansivos foi relativamente baixa, como a etringita, mas que, de certa 

forma, causou fissuras e redução da resistência mecânica nas pastas. A liberação do NaOH 

proporcionada pelas reações com o sulfato, também pode ter influenciado nesses resultados, 

atuando como ativador alcalino nos cimentos Portland. 
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 Por outro lado, é importante destacar que a temperatura durante a realização dos ensaios 

também pode ter influenciado nos resultados apresentados. Aleksic (2010) comparou a 

expansão em função do tempo de argamassas e pastas adotando uma mesma temperatura de 

ataque, em torno de 23°C durante todo o ensaio. No entanto, na presente pesquisa, as amostras 

foram submetidas ao ataque por sulfatos com temperaturas distintas. Para as argamassas, a 

temperatura de exposição foi de 40±2ºC e para as pastas de 23±2ºC.  

Na Tabela 17 estão apresentados os resultados da variação média obtida nas idades 

propostas pelo método NIST de 14, 28, 42, 56 e 91 dias de exposição aos sulfatos de sódio. 

Apesar da pouca diferença observada graficamente, nota-se que de certa forma, a utilização das 

pastas acelerou ligeiramente o comportamento das amostras, logo a retração observada nas 

pastas de CAT-NIST foi maior que a retração nas argamassas de CAT-NBR, enquanto a 

expansão nas pastas de CPIV-NIST foi maior que a expansão das argamassas de CPIV-NBR. 

Com base nestes resultados, nota-se que a deterioração das argamassas pode ter sido 

acelerada pela maior temperatura de ensaio (40±2ºC), enquanto nas pastas, a reduzida dimensão 

dos corpos de prova (10x10x60mm) pode ter acelerado o comportamento observado, fazendo 

com que as diferenças entre os métodos de ensaio fossem pouco significativas. Assim, nessas 

condições, não foram constatadas equivalências de expansão importantes entre os métodos 

analisados, relativo ao tipo de mistura (argamassas ou pastas) e ao tempo de exposição, porém 

ficou evidente que o comportamento dos materiais (retração ou expansão) foram um pouco 

mais acelerados quando se utilizam as pastas ao invés de argamassas. 

 

Tabela 17: Equivalência de expansões entre os métodos de ensaio acelerados. 

Performance 
equivalente 

CAT CPIV 

Pastas (NIST) Argamassa (NBR) Pastas (NIST) Argamassa (NBR) 

Até 14 dias 0,009 -0,021 0,056 0,003 

Até 28 dias -0,022 -0,019 0,054 0,004 

Até 42 dias -0,045 -0,019 0,028 0,002 

Até 56 dias -0,066 -0,021 0,028 0,009 

Até 91 dias -0,119 -0,022 0,028 0,017 

 

As análises estatísticas comparativas entre os métodos de avaliação (NBR 13.583 e 

NIST) das  amostras de CAT-NBR com CAT-NIST e CPIV-NBR com CPIV-NIST, indicaram 

diferenças significativas entre as médias dos grupos para o nível de significância de 5%. Esse 

resultado confirma que o método NIST (pasta) apresentaram expansões e/ou retrações mais 

acelerados em menor tempo de ensaio comparado com o método da NBR (argamassas). Os 

resultados e análises estão demonstrado no Apêndice D. 
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5. SÍNTESE DOS RESULTADOS 
 

O estudo teve como objetivo analisar o desempenho dos cimentos álcali ativados em 

ambientes sulfatados por 120 dias e compará-los com o cimento Portland resistente a sulfatos. 

A pesquisa incluiu também a avaliação dos métodos de ensaios aceleradas de ataque por 

sulfatos, utilizando argamassas e pastas de cimentos. O trabalho foi fundamentado na análise 

das propriedades microestruturais do ataque por sulfatos, da variação dimensional e das 

propriedades físicas e mecânicas com a utilização de ensaios complementares, além dos 

prescritos pelas normas e literaturas. Com base nos resultados obtidos através dos ensaios 

experimentais, segue uma síntese das análises realizadas, sendo válidas apenas nas condições 

indicadas no presente estudo. 

 

5.1 Antes do ataque por sulfatos 

 

As análises preliminares indicaram que as pastas de CAT são menos porosas que os 

CPIV, contudo, nas argamassas, os cimentos álcali ativados absorvem mais água (em torno de 

9%). No ensaio de espalhamento, os CATs apresentaram maior fluidez para um mesmo fator 

de água/cimento nas duas misturas (pastas e argamassas) comparadas ao CPIV. Durante o 

ensaio de absorção de água, as pastas de CAT apresentaram intensa fissuração por secagem, 

causando desintegração das amostras quando submetidas à temperatura de secagem de 40±2ºC. 

Esse comportamento foi associado a alteração da microestrutura do C-S-H e quantidade de água 

incorporada durante o processo de cura úmida.  

A resistência à flexão das argamassas de CAT e CPIV foram similares, no entanto, as 

argamassas com CAT apresentaram valores ligeiramente menores em todas as idades. No 

ensaio de resistência à compressão, as argamassas com CAT apresentaram resistência inicial 

inferior ao CPIV (cerca de 26%), porém superior nas idades seguintes, enquanto que nas pastas, 

a resistência à compressão foi superior ao CPIV em todas as idades.  

 

5.2 Após o ataque por sulfatos 

 

No Na2SO4, as pastas de cimento álcali ativado apresentaram ausência de produtos 

expansivos e aumento da resistência à compressão de 16,55% aos 91 dias de exposição em 

relação às pastas não expostas aos sulfatos, enquanto que o CPIV apresentou redução de 11,04% 

na mesma idade. O aumento da resistência no CAT foi atribuído a hidratação continuada, que 
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pode ter contribuído para o fechamento dos poros com produtos de hidratação, justificando a 

retração observada na análise da variação dimensional durante a exposição. Por outro lado, as 

pastas de CPIV apresentaram expansão e fissuras nos cantos das amostras. Esse comportamento 

foi atribuído ao aumento da etringita constatado na análise microestrutural. A deterioração nas 

argamassas de CPIV não foi observada visualmente, possivelmente pela estabilidade 

dimensional proporcionada pelos agregados miúdos. 

No MgSO4, os cimentos álcali ativados foram fortemente afetados já nas primeiras 

semanas de exposição, apresentando intensa fissuração, delaminação e grande perda de massa. 

Os resultados indicaram a ocorrência de expansão excessiva associada à presença da gipsita, 

identificada através das análises microestruturais (DRX, MEV e DTG). Para a formação da 

gipsita, é provável que o cálcio tenha sido fornecido pelo C-S-H, causando fissuração, 

amolecimento das amostras e rompimento voluntário de alguns corpos de prova antes mesmo 

do término dos ensaios. O aumento de massa também foi observado e, possivelmente a 

incorporação da solução no interior das amostras através das fissuras e formação da gipsita 

tenha sido maior que a perda de massa física observada durante os ensaios. Por outro lado, o 

CPIV não apresentou alteração física macroestrutural, porém foi observado expansão dentro 

dos limites estabelecidos pelos métodos de avaliação. As análises microestruturais 

(DRX/MEV/DTG) indicaram aumento da etringita, em menor quantidade da gipsita, e também 

a formação da brucita aos 91 dias de exposição. A presença de microfissuras ocasionada pelo 

aumento dos produtos expansivos, no caso a etringita e a gipsita, podem ter contribuído para o 

aumento de massa observado nestas amostras. 

As resistências à compressão dos cimentos expostos ao MgSO4 foram fortemente 

afetadas, sendo mais agressiva nas pastas de cimento álcali ativado, com redução de 65,53% 

em relação ao CAT referência, enquanto que no CPIV, a redução foi de 26,31% aos 91 dias de 

exposição. A redução da resistência do CAT foi atribuída à descalcificação intensa do C-S-H e 

formação de grande quantidade de gipsita observado nas análises microestruturais, dado que, 

nesse processo a capacidade de ligação é destruída causando o enfraquecimento do material e 

perda da resistência mecânica. A estrutura do C-S-H das pastas de CPIV também sofreram 

alterações, porém em menor intensidade comparado ao CAT. 

 

5.3 Métodos de ensaios acelerados por ataque de sulfatos  

 

A avaliação comparativa dos métodos acelerados por ataque de sulfatos propostos pela 

NBR 13.583 e NIST test, não indicaram diferenças significativas na análise da variação 
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dimensional das amostras em relação ao tipo de mistura (argamassas ou pastas) e ao tempo de 

exposição. É importante ressaltar que o comportamento dimensional das argamassas pode ter 

sido acelerado pela maior temperatura de ensaio (40±2ºC) em relação ao NIST (23±2ºC), 

enquanto que nas pastas, a reduzida dimensão das amostras do método NIST (10x10x60mm) 

comparados com a NBR 13.583 (40x40x160mm) podem ter acelerado o comportamento 

observado. Os aglomerantes utilizados (cimentos álcali ativados e os cimentos Portland 

resistente a sulfatos) também contribuíram para esse resultado, uma vez que ambos os cimentos 

apresentaram boa resistência aos Na2SO4, isto é, baixa variação dimensional, fazendo com que 

os resultados fossem similares e pouco significativos nas condições ensaiadas. Contudo, há 

fortes indícios de que o comportamento dos materiais analisados (retração ou expansão) foram 

ligeiramente mais acelerados quando se utilizam as pastas ao invés de argamassas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120 
 

6 CONCLUSÃO 

 

Fundamentado nos resultados experimentais e nas condições ensaiadas no presente 

trabalho, conclui-se que a pesquisa alçou seus objetivos ao avaliar o comportamento das 

escórias álcali ativadas em ambientes sulfatados e ao analisar os métodos de ensaios acelerados 

de ataque por sulfatos, conforme segue.  

 

 A avaliação comparativa dos métodos de ensaios acelerados por ataque de Na2SO4 

propostos pela NBR 13.583:2014 e teste NIST, indicaram que o comportamento das 

pastas de CAT e CPIV (NIST) foram ligeiramente mais acelerados quando comparados 

com as argamassas (NBR 13.583). Esses resultados mostram que o método NIST pode 

produzir resultados mais satisfatórios sobre o comportamento dos materiais a longo 

prazo em um ambiente laboratorial, isto é, em menor tempo de exposição aos sulfatos 

de sódio. 

 As análises comportamentais das pastas (variação dimensional, variação de massa, 

resistência à flexão e à compressão) indicaram que os cimentos álcali ativado 

apresentaram melhor desempenho após a exposição na solução de Na2SO4 comparados 

ao cimento Portland resistente a sulfatos. Por outro lado, quando expostos ao MgSO4, a 

formação da gipsita parece ser o principal produto de deterioração dos cimentos álcali 

ativados, apresentando deterioração superior ao cimento Portland resistente a sulfatos. 

Os mecanismos de ataque foram coerentes aos indicados nas literaturas e esses 

resultados confirmaram que os cimentos álcali ativados são extremamente sensíveis ao 

sulfato de magnésio, não podendo ser aplicados, por exemplo, em ambientes marinhos.  

 Por fim, os resultados obtidos através dos métodos NIST Test e NBR 13.583 de ataque 

por sulfatos, indicaram que ensaios complementares (resistência mecânica e variação 

de massa) são necessários para avaliação comportamental mais abrangente, pois apenas 

a variação dimensional pode ser insuficiente para uma previsão comportamental 

confiável ao ataque por sulfatos a longo prazo. 
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SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

A fim de abordar a influência dos diferentes métodos acelerados de ataque por sulfatos e 

verificar se o CAT continua ganhando resistência quando exposto aos sulfatos de sódio, como 

complementação à pesquisa, sugere-se abordar ainda alguns questionamentos observados no 

decorrer do presente estudo: 

 Avaliar o comportamento dimensional das pastas de cimento álcali ativado pelo método 

NIST test, utilizando temperaturas mais elevadas (40ºC) para acelerar o processo de 

ataque por Na2SO4 por um período superior a 120 dias. 

 Comparar a equivalência entre os métodos de ensaios acelerados NIST test e NBR 

13583:2014 das pastas e argamassas de cimento álcali ativado e cimento Portland, 

utilizando a mesma temperatura de exposição aos Na2SO4, incluíndo também o MgSO4. 
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APÊNDICE A 
 

O apêndice A apresenta os resultados das resistências à flexão e  compressão das argamassas 

de CAT e CPIV aos 7, 14 e 28 dias e a resistência à compressão das pastas de CAT e CPIV nas 

idades de 7, 14 e 28 dias antes da exposição aos sulfatos. São apresentados também a resistência 

à compressão das pastas de CAT e CPIV aos 49 e 91 dias de exposição aos sulfatos de sódio e 

de magnésio, e aos 49 e 91 dias sem exposição aos sulfatos para comparação. As análises 

estatísticas estão apresentadas juntamente com as respectivas Tabelas de dados. 

 

Tabela 18: Resistências à compressão/flexão das argamassas de CAT antes da exposição aos Na2SO4. 

Resistências das argamassas CAT – sem exposição aos Na2SO4 

 7 dias 14 dias 28 dias 

 Flexão Compressão Flexão Compressão Flexão Compressão 
CP 01 4,21 18,63 5,76 33,28 6,91 35,93 
CP 02 4,21 18,88 5,60 32,76 6,11 40,64 
CP 03 4,49 18,74 6,30 34,01 7,05 42,00 
CP 04  18,14  30,12  41,15 
CP 05  18,33  34,71  43,46 
CP 06  13,93  29,27  33,97 
SOMA 12,91 106,65 17,66 194,15 20,07 237,15 
MÉDIA 4,30 17,78 5,89 32,36 6,69 39,53 
DESV.P. 0,16 1,90 0,36 2,18 0,50 3,72 

COEF.V.% 3,75 10,70 6,23 6,74 7,58 9,41 
 

Quadro 1: Análise ANOVA das resistências à flexão das argamassas de CAT antes da exposição aos 
Na2SO4 – 7, 14 e 28 dias. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 8,84847 2 4,42423 31,76 0,0006 
Dentro de grupos 0,835733 6 0,139289   
Total (Corr.) 9,6842 8    
 P-Valor < 0,05 HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

TESTE RANGE : identificação das diferenças 
 Contagem Média Grupos homogêneos Comparação Sig. Diferença +/- Limites 
7 dias 3 4,30333 X 7 – 14 dias  * -1,58333 0,745645 
14 dias 3 5,88667  X 7 -  28 dias  * -2,38667 0,745645 
28 dias 3 6,69   X 14 – 28 dias  * -0,803333 0,745645 

 * denota diferença estatisticamente significante. 
 

Quadro 2: Análise ANOVA das resistências à compressão das argamassas de CAT antes da 
exposição aos Na2SO4 – 7, 14 e 28 dias. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 1474,19 2 737,097 99,43 0,0000 
Dentro de grupos 111,201 15 7,41343   
Total (Corr.) 1585,4 17    
 P-Valor < 0,05 HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

TESTE RANGE : identificação das diferenças 
 Contagem Média Grupos homogêneos Comparação Sig. Diferença +/- Limites 
7 dias 6 17,775 X 7 – 14 dias  * -14,5833 3,35062 
14 dias 6 32,3583  X 7 -  28 dias  * -21,75 3,35062 
28 dias 6 39,525   X 14 – 28 dias  * -7,16667 3,35062 
* denota diferença estatisticamente significante. 
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Tabela 19: Resistências à compressão/flexão das argamassas de CPIV antes da exposição aos Na2SO4. 

Resistências das argamassas CPIV – sem exposição aos Na2SO4 

 7 dias 14 dias 28 dias 

 Flexão Compressão Flexão Compressão Flexão Compressão 
CP 01 5,34 23,92 6,65 24,53 6,56 32,31 

CP 02 5,90 24,10 5,85 27,94 7,96 34,16 

CP 03 4,59 23,93 6,44 28,92 8,05 35,75 

CP 04  21,49  27,32  34,37 

CP 05  20,49  27,41  35,54 

CP 06  21,43  29,36  29,36 

SOMA 15,83 135,36 18,94 165,48 18,94 165,48 

MÉDIA 5,28 22,56 6,31 27,58 7,52 34,81 

DESV.P. 0,65 1,60 0,41 1,70 0,83 2,40 

COEF.V.% 12,45 7,09 6,56 6,17 11,10 7,16 

 
Quadro 3: Análise ANOVA das resistências à flexão das argamassas de CPIV antes da exposição aos 

Na2SO4 – 7, 14 e 28 dias. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 7,58629 2 3,79314 8,74 0,0167 
Dentro de grupos 2,6042 6 0,434033   
Total (Corr.) 10,1905 8    
 P-Valor < 0,05 HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

TESTE RANGE : identificação das diferenças 
 Contagem Média Grupos homogêneos Comparação Sig. Diferença +/- Limites 
7 dias 3 5,27667 X 7 – 14 dias  -1,03667 1,31624 
14 dias 3 6,31333 XX 7 -  28 dias  * -2,24667 1,31624 
28 dias 3 7,52333  X 14 – 28 dias  -1,21 1,31624 

* denota diferença estatisticamente significante. 
 

Quadro 4: Análise ANOVA das resistências à compressão das argamassas de CPIV antes da 
exposição Na2SO4 – 7, 14 e 28 dias. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 365,395 2 182,698 48,74 0,0000 
Dentro de grupos 56,2297 15 3,74865   
Total (Corr.) 421,625 17    
 P-Valor < 0,05 HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

TESTE RANGE : identificação das diferenças 
 Contagem Média Grupos homogêneos Comparação Sig. Diferença +/- Limites 
7 dias 6 22,56 X 7 – 14 dias  * -5,02 2,38261 
14 dias 6 27,58  X 7 -  28 dias  * -11,0217 2,38261 
28 dias 6 33,5817   X 14 – 28 dias  * -6,00167 2,38261 

* denota diferença estatisticamente significante. 
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Tabela 20: Resistências à compressão das pastas de CAT e CPIV antes da exposição aos sulfatos. 

Resistência à compressão das pastas (antes da exposição aos sulfatos) 

 CAT CPIV 

 7 dias 14 dias 28 dias 7 dias 14 dias 28 dias 
CP 01 43,43 46,48 56,53 29,67 37,65 48,30 
CP 02 43,81 50,75 57,45 31,83 35,17 44,90 
CP 03 43,02 51,41 59,04 30,11 36,09 47,47 
SOMA 130,26 148,64 173,02 91,61 108,91 140,67 

MÉDIA 43,42 49,55 57,67 30,54 36,30 46,89 

DESV.P. 0,39 2,67 1,26 1,14 1,25 1,77 

COEF.V.% 0,90 5,40 2,20 3,73 3,45 3,78 

 

Quadro 5: Análise ANOVA da resistência à compressão das pastas de CAT antes da exposição aos 
sulfatos – 7, 14 e 28 dias. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 306,736 2 153,368 51,52 0,0002 
Dentro de grupos 17,8615 6 2,97692   
Total (Corr.) 324,598 8    
 P-Valor < 0,05 HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

TESTE RANGE : identificação das diferenças 
 Contagem Média Grupos homogêneos Comparação Sig. Diferença +/- Limites 
7 dias 3 43,42 X 7 – 14 dias  * -6,12667 3,44713 
14 dias 3 49,5467  X 7 -  28 dias  * -14,2533 3,44713 
28 dias 3 57,6733   X 14 – 28 dias  * -8,12667 3,44713 

* denota diferença estatisticamente significante. 
 
 
Quadro 6: Análise ANOVA da resistência à compressão das pastas de CPIV antes da exposição aos 

sulfatos – 7, 14 e 28 dias. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 412,763 2 206,382 102,90 0,0000 
Dentro de grupos 12,0339 6 2,00566   
Total (Corr.) 424,797 8    
 P-Valor < 0,05 HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

 
TESTE RANGE : identificação das diferenças 

 Contagem Média Grupos homogêneos Comparação Sig. Diferença +/- Limites 
7 dias 3 30,5367 X Col_1 - Col_2  * -5,76667 2,82945 
14 dias 3 36,3033  X Col_1 - Col_3  * -16,3533 2,82945 
28 dias 3 46,89   X Col_2 - Col_3  * -10,5867 2,82945 

* denota diferença estatisticamente significante. 
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Tabela 21: Resistências à compressão das pastas de CAT e CPIV antes e após exposição aos Na2SO4. 

Resistência à compressão das pastas de referência e expostas aos Na2SO4 

 CAT-R CAT-S CPIV-R CPIV-S 

 49 dias 91 dias 49 dias 91 dias 49 dias 91 dias 49 dias 91 dias 
CP 01 60,79 61,62 61,97 69,31 49,63 55,74 44,67 49,00 

CP 02 61,24 65,53 70,78 74,59 47,41 58,41 47,76 50,08 

CP 03 61,94 60,51 62,89 74,81 48,27 54,59 48,42 51,03 

SOMA 183,97 187,66 195,64 218,71 145,31 168,74 140,85 150,11 

MÉDIA 61,32 62,55 65,21 72,90 48,44 56,25 46,95 50,04 

DESV.P. 0,57 2,63 4,84 3,11 1,11 1,95 2,00 1,01 

COEF.V.% 0,94 4,21 7,42 4,27 2,31 3,48 4,26 2,02 
 

Quadro 7: Análise ANOVA da resistência à compressão das pastas de CAT antes e após exposição 
aos Na2SO4 – 49 dias. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 22,6982 1 22,6982 1,91 0,2393 
Dentro de grupos 47,5765 4 11,8941   
Total (Corr.) 70,2747 5    
 P-Valor > 0,05 NÃO HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

 
 

Quadro 8: Análise ANOVA da resistência à compressão das pastas de CAT antes e após exposição 
aos Na2SO4 – 91 dias. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 160,684 1 160,684 19,30 0,0118 
Dentro de grupos 33,2991 4 8,32478   
Total (Corr.) 193,983 5    
 P-Valor < 0,05 HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

 
 

Quadro 9: Análise ANOVA da resistência à compressão das pastas de CPIV antes e após exposição 
aos Na2SO4 – 49 dias. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 3,31527 1 3,31527 1,26 0,3244 
Dentro de grupos 10,5213 4 2,63032   
Total (Corr.) 13,8365 5    
 P-Valor > 0,05 NÃO HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

 
 

Quadro 10: Análise ANOVA da resistência à compressão das pastas de CPIV antes e após exposição 
aos Na2SO4 – 91 dias. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 57,8462 1 57,8462 23,75 0,0082 
Dentro de grupos 9,74453 4 2,43613   
Total (Corr.) 67,5907 5    
 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 
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Tabela 22: Resistências à compressão das pastas de CAT e CPIV antes e após exposição aos MgSO4. 

Resistência à compressão das pastas referência e expostas aos MgSO4 

 CAT-R CAT-M CPIV-R CPIV-M 

 49 dias 91 dias 49 dias 91 dias 49 dias 91 dias 49 dias 91 dias 

CP 01 60,79 61,62 40,70 22,73 49,63 55,74 47,22 43,91 

CP 02 61,24 65,53 41,65 20,38 47,41 58,41 44,26 45,40 

CP 03 61,94 60,51 42,99 * 48,27 54,59 50,55 35,04 

SOMA 183,97 187,66 125,34 43,11 145,31 168,74 142,03 124,35 

MÉDIA 61,32 62,55 41,78 21,56 48,44 56,25 47,34 41,45 

DESV.P. 0,57 2,63 1,15 1,66 1,11 1,95 3,14 5,60 

COEF.V.% 0,94 4,21 2,75 7,70 2,31 3,48 6,64 13,51 

*Amostra rompeu antes de realizar o ensaio. 

 

Quadro 11: Análise ANOVA da resistência à compressão das pastas de CAT antes e após exposição 
aos MgSO4 – 49 dias. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 572,913 1 572,913 690,45 0,0000 
Dentro de grupos 3,31907 4 0,829767   
Total (Corr.) 576,232 5    
 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

 
Quadro 12: Análise ANOVA da resistência à compressão das pastas de CAT antes e após exposição 

aos MgSO4 – 91 dias. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 1561,04 1 1561,04 924,43 0,0011 
Dentro de grupos 3,3773 2 1,68865   
Total (Corr.) 1564,42 3    
 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

 
Quadro 13: Análise ANOVA da resistência à compressão das pastas de CPIV antes e após exposição 

aos MgSO4 – 49 dias. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 1,79307 1 1,79307 0,32 0,6010 
Dentro de grupos 22,3107 4 5,57768   
Total (Corr.) 24,1038 5    
 P-Valor > 0,05  NÃO HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

 
Quadro 14: Análise ANOVA da resistência à compressão das pastas de CPIV antes e após exposição 

aos MgSO4 – 91 dias. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 328,412 1 328,412 18,65 0,0125 
Dentro de grupos 70,4235 4 17,6059   
Total (Corr.) 398,835 5    
 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 
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APÊNDICE B 
 

O apêndice B apresenta os resultados da variação dimesional das argamassas e pastas de CAT 

e CPIV. Os dados indicados nas Tabelas foram obtidos através da diferença entre a barra padrão 

e os corpos de provas medidos na mesma idade. As análises estatísticas ANOVA foram obtidas 

através das expansões/retrações das amostras e estão apresentadas juntamente com as 

respectivas Tabelas de dados. 

 

Tabela 23: Variação do comprimento dos prismas de argamassas de CAT-R em relação a barra padrão. 

Variação do comprimento das barras de argamassas em relação a barra padrão (mm) 

CAT - Referência (sem exposição aos sulfatos) Le: 251,37 

Idade CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 CAT5 MÉDIA VAR.DIM.% DESV.P. COEF.V.% 

Li 0,814 1,296 0,010 2,276 2,469 1,37 0,000 1,02 74,56 

7 0,795 1,329 0,041 2,280 2,483 1,39 0,005 1,02 73,63 

14 0,799 1,337 0,063 2,263 2,480 1,39 0,006 1,00 72,59 

21 0,817 1,354 0,096 2,252 2,448 1,39 0,008 0,98 70,55 

28 0,782 1,330 0,057 2,267 2,466 1,38 0,003 1,00 73,13 

35 0,803 1,315 0,034 2,266 2,456 1,37 0,001 1,01 73,56 

42 0,763 1,292 0,012 2,241 2,437 1,35 -0,010 1,01 75,17 

49 0,798 1,304 0,025 2,258 2,450 1,37 -0,002 1,01 74,02 

56 0,790 1,327 0,045 2,282 2,491 1,39 0,006 1,02 73,70 

63 0,775 1,309 0,026 2,252 2,456 1,36 -0,004 1,01 74,43 

77 0,768 1,304 0,020 2,262 2,452 1,36 -0,005 1,01 74,87 

91 0,791 1,329 0,047 2,285 2,477 1,39 0,005 1,01 73,48 

110 0,793 1,328 0,041 2,252 2,462 1,38 0,001 1,00 73,36 

120 0,793 1,335 0,036 2,269 2,473 1,38 0,003 1,01 73,63 
 

Quadro 15: Análise ANOVA da variação dimensional dos prismas das argamassas de CAT-R. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 0,00159859 13 0,000122968 1,13 0,3538 
Dentro de grupos 0,0060872 56 0,0001087   
Total (Corr.) 0,00768579 69    
 P-Valor > 0,05  NÃO HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

 

Conclusão: Como o P-valor (0,3538) do F-teste (1,13126) é maior ou igual a 0,05, então, não há 

diferença significativa entre as médias da variação dimensional nas 14 idades analisadas, no nível de 

significância de 5%. 
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Tabela 24: Variação do comprimento dos prismas de argamassas de CAT-S em relação a barra 
padrão. 

Variação do comprimento das barras de argamassas em relação a barra padrão (mm) 

CAT - Solução de sódio Le: 251,63 

Idade CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 CAT5 MÉDIA VAR.DIM.% DESV.P. COEF.V.% 

Li 1,510 1,302 1,400 2,389 1,546 1,63 0,000 0,43 26,71 

7 1,510 1,298 1,314 2,366 1,476 1,59 -0,015 0,44 27,77 

14 1,499 1,299 1,318 2,362 1,482 1,59 -0,015 0,44 27,64 

21 1,404 1,235 1,370 2,356 1,454 1,56 -0,026 0,45 28,79 

28 1,481 1,277 1,368 2,350 1,467 1,59 -0,016 0,43 27,29 

35 1,471 1,261 1,295 2,341 1,447 1,56 -0,026 0,44 28,43 

42 1,442 1,239 1,329 2,337 1,443 1,56 -0,028 0,44 28,48 

49 1,446 1,231 1,332 2,337 1,420 1,55 -0,030 0,44 28,72 

56 1,493 1,271 1,337 2,389 1,462 1,59 -0,015 0,45 28,64 

63 1,477 1,276 1,325 2,353 1,468 1,58 -0,020 0,44 27,91 

77 1,465 1,241 1,275 2,321 1,443 1,55 -0,032 0,44 28,58 

91 1,481 1,284 1,312 2,370 1,491 1,59 -0,017 0,44 28,18 

110 1,470 1,262 1,285 2,342 1,456 1,56 -0,026 0,44 28,51 

120 1,474 1,320 1,281 2,340 1,464 1,58 -0,021 0,43 27,64 
 

Quadro 16: Análise ANOVA e teste Range da variação dimensional das argamassas de CAT-S. 
Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 0,00468939 13 0,000360722 2,25 0,0183 
Dentro de grupos 0,0089616 56 0,000160029   
Total (Corr.) 0,013651 69    
 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

 

CA
T-

S 

 Dias Li 7 14 21 28 35 42 49 56 63 77 91 110 120 

Li X                           

7   X                         

14     X                       

21       X                     

28         X                   

35           X                 

42             X               

49               X             

56                 X           

63                   X         

77                     X       

91                       X     

110                         X   

120                           X 

    Há diferença significativa 

  Não há diferença significativa 
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Tabela 25: Variação do comprimento dos prismas de argamassas de CPIV-R em relação a barra 
padrão. 

Variação do comprimento das barras de argamassas em relação a barra padrão (mm) 

CPIV - Referência (sem exposição aos sulfatos) Le: 251,30 

Idade CPIV1 CPIV2 CPIV3 CPIV4 MÉDIA VAR. DIM.% DESV.P. COEF.V.% 

Li 1,134 1,415 0,298 2,334 1,30 0,000 0,83 64,80 

7 1,176 1,456 0,333 2,375 1,34 0,016 0,84 63,05 

14 1,232 1,467 0,345 2,382 1,36 0,024 0,83 61,71 

21 1,228 1,427 0,380 2,371 1,35 0,022 0,81 60,47 

28 1,194 1,433 0,389 2,376 1,35 0,021 0,81 60,68 

35 1,171 1,444 0,338 2,366 1,33 0,014 0,83 62,85 

42 1,174 1,447 0,345 2,372 1,33 0,016 0,83 62,60 

49 1,185 1,440 0,337 2,351 1,33 0,013 0,82 62,41 

56 1,189 1,463 0,345 2,373 1,34 0,019 0,83 62,24 

63 1,176 1,342 0,324 2,362 1,30 0,002 0,83 64,27 

77 1,174 1,450 0,343 2,382 1,34 0,017 0,84 62,85 

91 1,181 1,450 0,327 2,368 1,33 0,014 0,84 63,13 

110 1,188 1,458 0,351 2,384 1,35 0,020 0,83 62,26 

120 1,179 1,463 0,345 2,382 1,34 0,019 0,84 62,58 
 

Quadro 17: Análise ANOVA e teste Range da variação dimensional das argamassas de CPIV-R. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 0,00250571 13 0,000192747 2,74 0,0067 
Dentro de grupos 0,00295 42 0,0000702381   
Total (Corr.) 0,00545571 55    
 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

 

CP
IV

-R
 

Dias Li 7 14 21 28 35 42 49 56 63 77 91 110 120 

Li X                           

7   X                         

14     X                       

21       X                     

28         X                   

35           X                 

42             X               

49               X             

56                 X           

63                   X         

77                     X       

91                       X     

110                         X   

120                           X 

    Há diferença significativa 

  Não há diferença significativa 
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Tabela 26: Variação do comprimento dos prismas de argamassas de CPIV-S em relação a barra 
padrão. 

Variação de comprimento das barras de argamassas em relação a barra padrão (mm) 

CPIV - Solução de sódio Le: 250,70 

Idade CPIV1 CPIV2 CPIV3 CPIV4 CPIV5 MÉDIA VAR.DIM.% DESV.P. COEF.V.% 

Li 1,007 0,899 0,241 0,875 0,460 0,70 0,000 0,32 47,22 

7 1,064 0,955 0,289 0,948 0,560 0,76 0,027 0,32 42,83 

14 1,083 0,974 0,295 0,947 0,531 0,77 0,028 0,33 43,96 

21 1,054 0,950 0,295 0,943 0,547 0,76 0,024 0,32 42,63 

28 1,062 0,954 0,294 0,939 0,550 0,76 0,025 0,32 42,75 

35 1,059 0,944 0,282 0,931 0,509 0,75 0,019 0,33 44,66 

42 1,053 0,928 0,281 0,930 0,517 0,74 0,018 0,32 44,18 

49 1,053 0,931 0,289 0,926 0,528 0,75 0,020 0,32 43,32 

56 1,095 0,962 0,298 0,948 0,532 0,77 0,028 0,33 43,90 

63 1,070 0,956 0,290 0,855 0,511 0,74 0,016 0,32 44,19 

77 1,106 0,969 0,306 0,889 0,528 0,76 0,025 0,33 43,66 

91 1,102 0,987 0,324 0,967 0,496 0,78 0,031 0,34 44,21 

110 1,084 0,958 0,307 0,937 0,537 0,76 0,027 0,32 42,89 

120 1,088 0,963 0,330 0,971 0,561 0,78 0,034 0,32 41,17 

 

Quadro 18: Análise ANOVA e teste Range da variação dimensional das argamassas de CPIV-S. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 0,00461377 13 0,000354905 7,07 0,0000 
Dentro de grupos 0,0028108 56 0,0000501929   
Total (Corr.) 0,00742457 69    
 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

 

CP
IV
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Dias Li 7 14 21 28 35 42 49 56 63 77 91 110 120 

Li X                           

7   X                         

14     X                       

21       X                     

28         X                   

35           X                 

42             X               

49               X             

56                 X           

63                   X         

77                     X       

91                       X     

110                         X   

120                           X 

    Há diferença significativa 

  Não há diferença significativa 
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Tabela 27: Variação do comprimento dos prismas das pastas de CAT-M em relação a barra padrão. 

Variação do comprimento das pastas em relação a barra padrão (mm) 

CAT - Sulfato de magnésio Le: 40,250 

Idade CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 CAT5 CAT6 MÉDIA VAR.DIM.% DESV.P. COEF.V.% 

Li 2,734 2,829 2,135 2,697 3,026 2,674 2,68 0,000 0,29 11,08 

1 2,749 2,831 2,152 2,711 3,032 2,691 2,69 0,029 0,29 10,88 

2 2,761 2,850 2,157 2,714 3,040 2,697 2,70 0,051 0,29 10,93 

5 2,770 2,857 2,164 2,717 3,055 2,691 2,71 0,066 0,29 10,98 

6 2,769 2,860 2,162 2,726 3,053 2,697 2,71 0,071 0,29 10,99 

7 2,773 2,857 2,169 2,725 3,052 2,701 2,71 0,075 0,29 10,87 

8 2,765 2,857 2,169 2,731 3,057 2,700 2,71 0,076 0,29 10,91 

9 2,772 2,856 2,166 2,729 3,057 2,701 2,71 0,077 0,29 10,95 

12 2,786 2,860 2,184 2,736 3,057 2,713 2,72 0,100 0,29 10,70 

13 2,776 2,862 2,165 2,732 3,054 2,700 2,71 0,080 0,29 10,96 

14 2,767 2,857 2,167 2,740 3,054 2,701 2,71 0,079 0,29 10,91 

21 2,720 2,846 2,158 2,732 3,043 2,692 2,70 0,040 0,29 10,92 

28 2,645 2,832 2,148 2,720 3,036 2,697 2,68 -0,007 0,29 11,01 

35 2,485 2,818 2,117 2,710 3,026 2,685 2,64 -0,105 0,31 11,79 

42 2,289 2,808 2,082 2,666 2,990 2,637 2,58 -0,258 0,33 13,01 

49 2,045 2,789 2,050 2,650 2,965 2,597 2,52 -0,414 0,38 15,28 

56 1,848 2,772 2,018 2,621 2,950 2,556 2,46 -0,551 0,43 17,64 

63 1,675 2,748 1,989 2,582 2,936 2,525 2,41 -0,679 0,47 19,91 

77 1,542 2,727 1,953 2,580 2,916 2,487 2,37 -0,783 0,51 21,88 

91 * 2,662 1,820 2,508 2,812 2,338 2,43 -0,632 0,38 15,76 

110 * 2,653 * 2,491 2,811 2,320 2,57 -0,283 0,21 8,21 

120 * 2,621 * 2,702 2,716 2,189 2,56 -0,312 0,24 9,73 

   *Corpos de prova se romperam. 
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Quadro 19: Análise ANOVA e teste Range da variação dimensional das pastas de CAT-M. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 11,6507 21 0,554796 3,25 0,0000 
Dentro de grupos 17,9487 105 0,17094   
Total (Corr.) 29,5995 126    
 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

 

CA
T-

M
 

Dias Li 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 21 28 35 42 49 56 63 77 91 110 120 
Li X                                           
1   X                                         
2     X                                       
5       X                                     
6         X                                   
7           X                                 
8             X                               
9               X                             
12                 X                           
13                   X                         
14                     X                       
21                       X                     
28                         X                   
35                           X                 
42                             X               
49                               X             
56                                 X           
63                                   X         
77                                     X       
91                                       X     

110                                         X   
120                                           X 

    Há diferença significativa 

  Não há diferença significativa 
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Tabela 28: Variação do comprimento dos prismas das pastas de CAT-S em relação a barra padrão. 

Variação do comprimento das pastas em relação a barra padrão (mm) 

CAT - Sulfato de sódio Le: 40,250 

Idade CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 CAT5 CAT6 CAT7 MÉDIA VAR.DIM.% DESV.P. COEF.V.% 

Li 2,288 2,496 1,902 2,373 2,269 2,203 2,850 2,34 0,000 0,28 12,38 

1 2,286 2,495 1,912 2,364 2,265 2,211 2,845 2,34 -0,001 0,28 12,18 

2 2,302 2,492 1,909 2,382 2,272 2,213 2,849 2,35 0,013 0,28 12,20 

5 2,286 2,489 1,914 2,358 2,264 2,214 2,846 2,34 -0,004 0,28 12,15 

6 2,286 2,488 1,916 2,359 2,262 2,218 2,841 2,34 -0,004 0,28 12,05 

7 2,282 2,498 1,919 2,359 2,266 2,223 2,836 2,34 0,001 0,28 11,97 

8 2,298 2,487 1,919 2,369 2,266 2,219 2,848 2,34 0,009 0,28 12,06 

9 2,296 2,490 1,918 2,365 2,266 2,221 2,843 2,34 0,006 0,28 12,01 

12 2,291 2,491 1,920 2,368 2,268 2,226 2,843 2,34 0,009 0,28 11,98 

13 2,294 2,489 1,920 2,370 2,261 2,214 2,847 2,34 0,005 0,28 12,08 

14 2,296 2,490 1,917 2,374 2,262 2,221 2,845 2,34 0,009 0,28 12,06 

21 2,289 2,481 1,913 2,364 2,252 2,216 2,827 2,33 -0,014 0,27 11,93 

28 2,283 2,475 1,910 2,354 2,250 2,217 2,831 2,33 -0,022 0,27 12,00 

35 2,288 2,481 1,912 2,369 2,236 2,203 2,829 2,33 -0,022 0,28 12,06 

42 2,270 2,464 1,902 2,354 2,234 2,207 2,823 2,32 -0,045 0,28 12,08 

49 2,278 2,463 1,876 2,357 2,236 2,206 2,822 2,32 -0,051 0,28 12,35 

56 2,273 2,458 1,872 2,352 2,231 2,188 2,822 2,31 -0,066 0,28 12,47 

63 2,233 2,472 1,887 2,347 2,235 2,227 2,820 2,32 -0,057 0,28 12,26 

77 2,253 2,457 1,891 2,325 2,226 2,190 2,811 2,31 -0,081 0,28 12,16 

91 2,248 2,439 1,863 2,328 2,198 2,182 2,789 2,29 -0,119 0,28 12,29 

110 2,254 2,440 1,871 2,332 2,204 2,182 2,792 2,30 -0,137 0,28 12,21 

120 2,232 2,421 1,857 2,305 2,185 2,161 2,778 2,28 -0,185 0,28 12,32 
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Quadro 20: Análise ANOVA e teste Range da variação dimensional das pastas de CAT-S. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 0,341392 21 0,0162568 15,20 0,0000 
Dentro de grupos 0,141167 132 0,00106945   
Total (Corr.) 0,482559 153    
 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

 

CA
T-

S 

  Li 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 21 28 35 42 49 56 63 77 91 110 120 
Li X                                           
1   X                                         
2     X                                       
5       X                                     
6         X                                   
7           X                                 
8             X                               
9               X                             

12                 X                           
13                   X                         
14                     X                       
21                       X                     
28                         X                   
35                           X                 
42                             X               
49                               X             
56                                 X           
63                                   X         
77                                     X       
91                                       X     

110                                         X   
120                                           X 

    Há diferença significativa 
  Não há diferença significativa 
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Tabela 29: Variação do comprimento dos prismas das pastas de CPIV-M em relação a barra padrão. 

Variação do comprimento das pastas em relação a barra padrão (mm) 

CPIV - Sulfato de magnésio Le: 40,250 

Idade CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 CAT5 CAT6 CAT7 MÉDIA VAR.DIM.% DESV.P. COEF.V.% 

LI 2,450 1,861 2,713 2,354 2,251 2,241 2,590 2,35 0,000 0,27 11,77 

1 2,454 1,865 2,716 2,359 2,253 2,254 2,595 2,36 0,013 0,27 11,72 

2 2,455 1,865 2,717 2,361 2,255 2,254 2,596 2,36 0,015 0,27 11,73 

5 2,455 1,864 2,721 2,361 2,246 2,259 2,602 2,36 0,017 0,27 11,83 

6 2,451 1,858 2,712 2,357 2,256 2,251 2,592 2,35 0,006 0,27 11,76 

7 2,447 1,857 2,716 2,356 2,251 2,250 2,597 2,35 0,005 0,27 11,85 

8 2,441 1,850 2,710 2,346 2,246 2,248 2,594 2,35 -0,009 0,27 11,90 

9 2,451 1,851 2,712 2,352 2,259 2,252 2,596 2,35 0,005 0,27 11,87 

12 2,450 1,857 2,716 2,350 2,257 2,254 2,597 2,35 0,007 0,27 11,83 

13 2,452 1,863 2,722 2,350 2,263 2,259 2,604 2,36 0,019 0,27 11,81 

14 2,443 1,857 2,712 2,350 2,245 2,248 2,593 2,35 -0,004 0,27 11,82 

21 2,440 1,855 2,709 2,342 2,241 2,246 2,586 2,35 -0,015 0,27 11,80 

28 2,435 1,842 2,702 2,336 2,233 2,240 2,576 2,34 -0,034 0,27 11,91 

35 2,436 1,845 2,694 2,342 2,236 2,237 2,568 2,34 -0,036 0,27 11,75 

42 2,435 1,842 2,687 2,333 2,221 2,219 2,562 2,33 -0,057 0,27 11,82 

49 2,418 1,843 2,692 2,325 2,238 2,228 2,569 2,33 -0,052 0,27 11,77 

56 2,411 1,846 2,682 2,329 2,221 2,218 2,529 2,32 -0,080 0,26 11,51 

63 2,410 1,835 2,674 2,326 2,202 2,223 2,552 2,32 -0,084 0,27 11,76 

77 2,411 1,835 2,683 2,314 2,219 2,221 2,564 2,32 -0,076 0,27 11,86 

91 2,390 1,808 2,653 2,297 2,186 2,188 2,526 2,29 -0,146 0,27 11,95 

110 2,392 1,814 2,660 2,296 2,198 2,191 2,534 2,30 -0,133 0,27 11,93 

120 2,384 1,801 2,649 2,290 2,184 2,180 2,514 2,29 -0,163 0,27 11,98 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 143 
 

Quadro 21: Análise ANOVA e teste Range da variação dimensional das pastas de CPIV-M. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 0,457967 21 0,0218079 79,84 0,0000 
Dentro de grupos 0,0360537 132 0,000273134   
Total (Corr.) 0,49402 153    
 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

 

CP
IV

-M
 

  Li 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 21 28 35 42 49 56 63 77 91 110 120 
Li X                                           
1   X                                         
2     X                                       
5       X                                     
6         X                                   
7           X                                 
8             X                               
9               X                             

12                 X                           
13                   X                         
14                     X                       
21                       X                     
28                         X                   
35                           X                 
42                             X               
49                               X             
56                                 X           
63                                   X         
77                                     X       
91                                       X     

110                                         X   
120                                           X 

    Há diferença significativa 

  Não há diferença significativa 
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Tabela 30: Variação do comprimento dos prismas das pastas de CPIV-S em relação a barra padrão. 

Variação do comprimento das pastas em relação a barra padrão (mm) 

CPIV - Sulfato de sódio Le: 40,250 

Idade CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 CAT5 CAT6 CAT7 MÉDIA VAR.DIM.% DESV.P. COEF.V.% 

LI 2,178 3,587 3,285 2,627 2,605 2,506 2,569 2,77 0,000 0,49 17,72 

1 2,174 3,591 3,300 2,639 2,603 2,503 2,576 2,77 0,010 0,49 17,83 

2 2,180 3,601 3,297 2,635 2,609 2,508 2,583 2,77 0,020 0,49 17,81 

5 2,182 3,604 3,305 2,643 2,613 2,517 2,586 2,78 0,033 0,49 17,78 

6 2,196 3,615 3,311 2,648 2,620 2,522 2,591 2,79 0,052 0,49 17,73 

7 2,191 3,610 3,319 2,647 2,624 2,521 2,591 2,79 0,052 0,49 17,77 

8 2,195 3,608 3,311 2,651 2,617 2,521 2,593 2,79 0,049 0,49 17,68 

9 2,188 3,607 3,309 2,648 2,614 2,522 2,588 2,78 0,042 0,49 17,74 

12 2,190 3,605 3,312 2,650 2,614 2,525 2,591 2,78 0,046 0,49 17,70 

13 2,189 3,602 3,312 2,659 2,619 2,512 2,584 2,78 0,043 0,49 17,72 

14 2,194 3,609 3,315 2,660 2,621 2,526 2,589 2,79 0,056 0,49 17,67 

21 2,195 3,611 3,313 2,661 2,624 2,524 2,594 2,79 0,059 0,49 17,65 

28 2,192 3,612 3,316 2,662 2,619 2,520 2,589 2,79 0,054 0,49 17,75 

35 2,189 3,598 3,300 2,642 2,616 2,512 2,579 2,78 0,028 0,49 17,68 

42 2,184 3,603 3,307 2,642 2,613 2,511 2,577 2,78 0,028 0,49 17,83 

49 2,182 3,595 3,298 2,633 2,608 2,507 2,576 2,77 0,015 0,49 17,78 

56 2,188 3,591 3,308 2,647 2,609 2,509 2,585 2,78 0,028 0,49 17,67 

63 2,183 3,591 3,303 2,639 2,606 2,509 2,577 2,77 0,018 0,49 17,74 

77 2,190 3,607 3,317 2,651 2,613 2,520 2,590 2,78 0,046 0,49 17,77 

91 2,181 3,605 3,310 2,642 2,610 2,515 2,573 2,78 0,028 0,49 17,89 

110 2,194 3,609 3,311 2,655 2,615 2,514 2,581 2,78 0,043 0,49 17,76 

120 2,162 3,589 3,291 2,625 2,594 2,489 2,559 2,76 -0,017 0,49 18,04 
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Quadro 22: Análise ANOVA e teste Range da variação dimensional das pastas de CPIV-S. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 0,0573855 21 0,00273264 9,90 0,0000 
Dentro de grupos 0,0364397 132 0,000276058   
Total (Corr.) 0,0938252 153    
 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

 

CP
IV

-S
 

  Li 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 21 28 35 42 49 56 63 77 91 110 120 
Li X                                           
1   X                                         
2     X                                       
5       X                                     
6         X                                   
7           X                                 
8             X                               
9               X                             
12                 X                           
13                   X                         
14                     X                       
21                       X                     
28                         X                   
35                           X                 
42                             X               
49                               X             
56                                 X           
63                                   X         
77                                     X       
91                                       X     

110                                         X   
120                                           X 

    Há diferença significativa 

  Não há diferença significativa 
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APÊNDICE C 
 

O apêndice C apresenta os resultados da variação dimesional resultante das argamassas de CAT 

e CPIV. O valores indicados foram obtidos pela diferença entre as amostras expostas aos 

sulfatos de sódio (CAT-S e CPIV-S) e as amostras de referência (CAT-R e CPIV-R).  Estes 

dados não foram analisados estatisticamente, considerando que as médias dos comprimentos 

dos prismas para obtenção da variação dimensional média (expansão e retração) já foram 

analisadas e apresentadas no apêndice B do presente estudo. 

 

Tabela 31: Variação dimensional resultante entre as argamassas de CAT e CPIV de referência e 
expostas ao Na2SO4. 

Variação dimensional resultante das argamassas (%) 

Idade CAT-R CAT-S CPIV-R CPIV-S AeCAT AeCPIV 

7 0,005 -0,015 0,016 0,027 -0,020 0,011 

14 0,006 -0,015 0,024 0,028 -0,021 0,003 

21 0,008 -0,026 0,022 0,024 -0,034 0,002 

28 0,003 -0,016 0,021 0,025 -0,019 0,004 

35 0,001 -0,026 0,014 0,019 -0,027 0,006 

42 -0,010 -0,028 0,016 0,018 -0,019 0,002 

49 -0,002 -0,030 0,013 0,020 -0,028 0,006 

56 0,006 -0,015 0,019 0,028 -0,021 0,009 

63 -0,004 -0,020 0,002 0,016 -0,016 0,014 

77 -0,005 -0,032 0,017 0,025 -0,027 0,008 

91 0,005 -0,017 0,014 0,031 -0,022 0,017 

110 0,001 -0,026 0,020 0,027 -0,027 0,007 

120 0,003 -0,021 0,019 0,034 -0,025 0,016 
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APÊNDICE D 
 

O apêndice D apresenta os resultados comparativos entre os métodos de avaliação (NBR 13.583 

e NIST Test) da variação dimesional resultante das argamassas  e variação dimensional média 

das pastas de CAT e CPIV expostas ao sulfato de sódio. As análises estatísticas estão 

apresentadas juntamente com as respectivas Tabelas de dados. 

 

Tabela 32: Comparativo entre os métodos de avaliação das argamassas e pastas de CAT e CPIV. 

Comparativo entre os métodos de avaliação (NBR e NIST) 
Variação dimensional das argamassas expostas aos Na2SO4 

Idade CAT-NBR CAT-NIST CPIV-NBR CPIV-NIST 

Li 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 -0,020 0,001 0,011 0,052 

14 -0,021 0,009 0,003 0,056 

21 -0,034 -0,014 0,002 0,059 

28 -0,019 -0,022 0,004 0,054 

35 -0,027 -0,022 0,006 0,028 

42 -0,019 -0,045 0,002 0,028 

49 -0,028 -0,051 0,006 0,015 

56 -0,021 -0,066 0,009 0,028 

63 -0,016 -0,057 0,014 0,018 

77 -0,027 -0,081 0,008 0,046 

91 -0,022 -0,119 0,017 0,028 

110 -0,027 -0,137 0,007 0,043 

120 -0,025 -0,185 0,016 -0,017 
 

 

Quadro 23: Análise ANOVA entre os métodos de avaliação do CAT-NBR e CAT-NIST. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 0,00833175 1 0,00833175 4,98 0,0345 
Dentro de grupos 0,0435349 26 0,00167442   
Total (Corr.) 0,0518667 27    
 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

TESTE RANGE : identificação das diferenças 
 Contagem Média Grupos homogêneos Comparação Sig. Diferença +/- Limites 
CAT-NIST 14 -0,0563571 X CAT-NBR - 

CAT-NIST  * 0,0345 0,0317913 
CAT-NBR 14 -0,0218571  X 

      * denota diferença estatisticamente significante. 
 

 

Conclusão: Como o P-valor (4,9759) do F-teste (0,0345) é menor que 0,05, então, há diferença 

significativa entre as médias dos dois métodos analisadas, no nível de significância de 5%. 
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Quadro 24: Análise ANOVA entre os métodos de avaliação do CPIV-NBR e CPIV-NIST. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 0,00396032 1 0,00396032 15,04 0,0006 
Dentro de grupos 0,00684636 26 0,000263321   
Total (Corr.) 0,0108067 27    
 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

TESTE RANGE : identificação das diferenças 
 Contagem Média Grupos homogêneos Comparação Sig. Diferença +/- Limites 
CPIV-NBR 14 0,0075 X CPIV-NBR – 

CPIV-NIST  * -0,0237857 0,0126072 
CPIV-NIST 14 0,0312857  X 

       * denota diferença estatisticamente significante. 

 

Como o P-valor (0,0006) do F-teste (15,0399) é menor que 0,05, então, há diferença 

significativa entre as médias dos dois métodos analisadas, no nível de significância de 5%. 
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APÊNDICE E 
 
O apêndice E apresenta os resultados da variação de massa das argamassas e pastas de CAT e 

CPIV. As análises estatísticas estão apresentadas juntamente com as respectivas Tabelas de 

dados. 

Tabela 33: Variação de massa dos prismas de argamassas de CAT de referência. 

Variação de massa das argamassas de CAT (gramas) 
Referência (sem exposição aos sulfatos) 

IDADE CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 CAT5 MÉDIA VAR.MASSA % DESV.P. COEF.V.% 

Mi 426,550 423,200 410,920 415,810 412,370 417,770 0,000 6,82 1,63 

7 426,580 423,030 410,450 415,850 412,340 417,650 -0,029 6,92 1,65 

14 425,750 422,010 409,770 415,170 411,520 416,844 -0,222 6,84 1,64 

21 425,000 421,320 408,970 414,440 410,860 416,118 -0,395 6,84 1,64 

28 425,150 421,500 409,080 414,720 411,120 416,314 -0,349 6,83 1,64 

35 424,500 420,820 408,410 413,280 410,160 415,434 -0,559 6,94 1,67 

42 424,470 420,750 408,460 413,910 410,100 415,538 -0,534 6,87 1,65 

49 424,790 421,180 408,610 413,940 410,240 415,752 -0,483 6,99 1,68 

56 425,310 421,690 409,140 414,310 410,490 416,188 -0,379 7,05 1,69 

63 425,550 422,180 409,470 414,860 411,080 416,628 -0,273 6,99 1,67 

84 424,250 420,680 408,340 413,750 410,000 415,404 -0,566 6,85 1,65 

91 424,010 420,630 408,600 414,160 410,440 415,568 -0,527 6,59 1,58 

110 424,510 420,830 408,670 413,920 410,130 415,612 -0,517 6,84 1,64 

120 424,330 420,890 408,400 413,590 409,580 415,358 -0,577 7,00 1,68 
 

Quadro 25: Análise ANOVA e teste Range da variação de massa das argamassas de CAT 
(referência). 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 2,92828 13 0,225252 78,78 0,0000 
Dentro de grupos 0,20015 70 0,00285929   
Total (Corr.) 3,12843 83    
 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 

 

CA
T-

R 
 

Dias Li 7 14 21 28 35 42 49 56 63 77 91 110 120 
Li X                           
7   X                         
14     X                       
21       X                     
28         X                   
35           X                 
42             X               
49               X             
56                 X           
63                   X         
77                     X       
91                       X     

110                         X   
120                           X 

  
  Há diferença significativa 
  Não há diferença significativa 
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Tabela 34: Variação de massa dos prismas de argamassas de CAT expostos na Na2SO4. 

Variação de massa das argamassas de CAT (gramas) 

Solução de sulfato de sódio 

IDADE CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 CAT5 MÉDIA VAR.MASSA(%) DESV.P. COEF.V.% 

Mi 414,890 410,480 413,510 407,340 413,550 411,954 0,000 3,04 0,73 

7 413,660 409,240 411,850 406,200 412,190 410,628 -0,322 2,94 0,71 

14 412,720 408,140 410,550 405,110 410,900 409,484 -0,600 2,93 0,71 

21 413,080 408,470 410,330 405,210 411,010 409,620 -0,567 2,96 0,72 

28 412,660 408,240 410,310 405,130 410,940 409,456 -0,606 2,88 0,70 

35 412,700 408,130 410,410 404,730 410,150 409,224 -0,663 2,98 0,73 

42 412,370 407,800 410,120 404,930 410,700 409,184 -0,672 2,88 0,70 

49 412,600 407,950 410,380 405,200 410,880 409,402 -0,619 2,87 0,70 

56 412,710 408,030 410,450 405,370 411,120 409,536 -0,587 2,87 0,70 

63 413,180 408,710 411,310 406,170 411,720 410,218 -0,421 2,77 0,67 

84 412,260 407,660 410,060 404,900 410,550 409,086 -0,696 2,86 0,69 

91 412,720 408,160 410,580 405,460 411,060 409,596 -0,572 2,83 0,69 

110 412,470 407,880 410,200 405,080 410,730 409,272 -0,651 2,86 0,69 

120 412,530 407,940 410,310 405,170 410,820 409,354 -0,631 2,85 0,69 

 

Quadro 26: Análise ANOVA e teste Range da variação de massa das argamassas de CAT expostas ao 
Na2SO4. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 2,24239 13 0,172491 20,31 0,0000 
Dentro de grupos 0,47572 56 0,008495   
Total (Corr.) 2,71811 69    
 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 
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  Há diferença significativa 
  Não há diferença significativa 
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Tabela 35: Variação de massa dos prismas de argamassas de CPIV de referência. 

Variação de massa das argamassas de CPIV (gramas) 

Referência (sem exposição aos sulfatos) 

IDADE CPIV1 CPIV2 CPIV3 CPIV4 MÉDIA VAR.MASSA(%) DESV.P. COEF.V.% 

Mi 421,850 415,890 406,820 421,100 416,415 0,000 6,92 1,66 

7 420,750 414,860 405,460 419,750 415,205 -0,291 6,98 1,68 

14 420,560 414,740 405,210 419,490 415,000 -0,340 6,99 1,68 

21 420,620 415,260 405,500 419,570 415,238 -0,283 6,89 1,66 

28 419,960 414,540 405,200 419,350 414,763 -0,397 6,82 1,64 

35 419,200 414,460 404,200 419,140 414,250 -0,520 7,05 1,70 

42 419,770 414,060 404,910 419,280 414,505 -0,459 6,89 1,66 

49 420,360 414,500 405,560 419,940 415,090 -0,318 6,89 1,66 

56 420,530 414,710 405,670 420,380 415,323 -0,262 6,98 1,68 

63 420,730 414,970 406,310 420,590 415,650 -0,184 6,78 1,63 

84 420,690 415,100 406,270 420,470 415,633 -0,188 6,75 1,62 

91 421,170 415,320 406,230 420,310 415,758 -0,158 6,85 1,64 

110 420,780 415,120 406,190 420,620 415,678 -0,177 6,85 1,64 

120 420,590 415,020 406,030 420,550 415,548 -0,208 6,86 1,65 

 

Quadro 27: Análise ANOVA e teste Range da variação de massa das argamassas de CPIV 
(referência). 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 0,93595 13 0,0719962 16,81 0,0000 
Dentro de grupos 0,17985 42 0,00428214   
Total (Corr.) 1,1158 55    
 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 
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  Há diferença significativa 
  Não há diferença significativa 
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Tabela 36: Variação de massa dos prismas de argamassas de CPIV expostas ao Na2SO4. 

Variação de massa das argamassas de CPIV (gramas) 

Solução de sulfato de sódio 

IDADE CPIV1 CPIV2 CPIV3 CPIV4 CPIV5 MÉDIA VAR.MASSA(%) DESV.P. COEF.V.% 

Mi 421,820 403,340 406,000 409,170 414,370 410,940 0,000 7,33 1,78 

7 423,310 405,140 407,720 410,650 415,560 412,476 0,374 7,18 1,74 

14 423,340 405,010 407,780 410,600 415,460 412,438 0,365 7,21 1,74 

21 423,440 404,940 407,600 410,530 415,430 412,388 0,352 7,30 1,77 

28 423,320 404,950 407,700 410,490 415,380 412,368 0,347 7,23 1,75 

35 422,220 403,310 406,880 410,450 415,950 411,762 0,200 7,48 1,81 

42 423,600 405,210 410,770 407,950 415,740 412,654 0,417 7,25 1,75 

49 423,950 405,620 408,410 411,240 416,160 413,076 0,520 7,21 1,74 

56 424,240 405,870 408,830 416,460 411,670 413,414 0,602 7,20 1,74 

63 424,850 406,380 409,640 412,400 417,110 414,076 0,763 7,19 1,73 

84 423,890 405,640 408,680 411,590 416,650 413,290 0,572 7,18 1,73 

91 424,460 406,100 409,450 412,270 417,250 413,906 0,722 7,17 1,73 

110 424,540 406,190 409,380 412,140 417,100 413,870 0,713 7,18 1,73 

120 423,830 405,600 408,740 411,750 416,920 413,368 0,591 7,18 1,73 

 

Quadro 28: Análise ANOVA e teste Range da variação de massa das argamassas de CPIV expostas 
ao Na2SO4. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 3,0187 13 0,232207 2,98 0,0023 
Dentro de grupos 4,36264 56 0,0779043   
Total (Corr.) 7,38134 69    
 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 
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  Há diferença significativa 

  Não há diferença significativa 
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Tabela 37: Variação de massa dos prismas de pastas de CAT expostas na MgSO4. 

Variação de massa dos CAT (gramas) 

Solução de sulfato de magnésio 

IDADE CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 CAT5 CAT6 MÉDIA VAR.MASSA(%) DESV.P. COEF.V.% 

Mi 13,440 13,500 13,430 13,520 13,770 13,470 13,522 0,00 0,12 0,93 

1 13,530 13,680 13,520 13,600 13,860 13,550 13,623 0,75 0,13 0,95 

2 13,520 13,680 13,520 13,590 13,850 13,570 13,622 0,74 0,12 0,92 

5 13,560 13,710 13,560 13,630 13,860 13,550 13,645 0,91 0,12 0,89 

6 13,530 13,690 13,520 13,600 13,850 13,540 13,622 0,74 0,12 0,94 

7 13,510 13,660 13,490 13,590 13,850 13,530 13,605 0,62 0,13 0,99 

8 13,530 13,690 13,510 13,600 13,850 13,550 13,622 0,74 0,12 0,94 

9 13,530 13,690 13,510 13,610 13,860 13,550 13,625 0,76 0,13 0,97 

12 13,490 13,650 13,490 13,590 13,830 13,530 13,597 0,55 0,13 0,95 

13 13,530 13,690 13,520 13,620 13,870 13,560 13,632 0,81 0,13 0,97 

14 13,530 13,700 13,520 13,620 13,860 13,570 13,633 0,83 0,12 0,94 

21 13,560 13,700 13,550 13,660 13,900 13,580 13,658 1,01 0,13 0,96 

28 13,610 13,740 13,580 13,710 13,950 13,620 13,702 1,33 0,13 0,99 

35 13,670 13,800 13,640 13,730 13,980 13,670 13,748 1,68 0,12 0,92 

42 13,720 13,850 13,700 13,800 14,040 13,720 13,805 2,10 0,12 0,93 

49 13,750 13,850 13,700 13,800 14,050 13,760 13,818 2,19 0,12 0,89 

56 13,720 13,850 13,700 13,790 14,030 13,750 13,807 2,11 0,12 0,88 

63 13,750 13,870 13,700 13,800 14,030 13,760 13,818 2,19 0,11 0,85 

77 13,690 13,930 13,750 13,820 14,090 13,800 13,847 2,40 0,14 1,03 

91  13,920 13,780 13,850 14,130 13,800 13,896 2,77 0,14 1,01 

110  13,960  13,910 14,180 13,850 13,975 3,35 0,14 1,02 

120  14,080  13,950 14,150 13,770 13,988 3,45 0,16 1,19 
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Quadro 29: Análise ANOVA e teste Range da variação de massa das pastas de CAT expostas ao 
MgSO4. 

Origem Soma dos quadrados Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 88,7234 21 4,22492 40,67 0,0000 
Dentro de grupos 10,9071 105 0,103877   
Total (Corr.) 99,6305 126    
 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 
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  Há diferença significativa 
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Tabela 38: Variação de massa dos prismas de pastas de CAT expostas na Na2SO4. 

Variação de massa das pastas de CAT (gramas) 

Solução de sulfato de sódio 

IDADE CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 CAT5 CAT6 CAT7 MÉDIA VAR.MASSA(%) DESV.P. COEF.V.% 

Mi 13,840 13,580 13,530 13,530 13,710 13,520 13,570 13,611 0,00 0,11 0,88 

1 13,810 13,550 13,510 13,500 13,700 13,500 13,530 13,586 -0,19 0,12 0,89 

2 13,780 13,500 13,470 13,480 13,660 13,450 13,510 13,550 -0,45 0,12 0,90 

5 13,770 13,510 13,470 13,470 13,660 13,450 13,500 13,547 -0,47 0,12 0,89 

6 13,770 13,490 13,460 13,480 13,650 13,440 13,490 13,540 -0,52 0,12 0,90 

7 13,750 13,470 13,430 13,460 13,640 13,430 13,460 13,520 -0,67 0,12 0,92 

8 13,740 13,480 13,420 13,450 13,640 13,440 13,470 13,520 -0,67 0,12 0,89 

9 13,750 13,500 13,430 13,470 13,630 13,430 13,450 13,523 -0,65 0,12 0,90 

12 13,750 13,500 13,440 13,470 13,650 13,440 13,460 13,530 -0,60 0,12 0,89 

13 13,720 13,430 13,400 13,450 13,620 13,420 13,430 13,496 -0,85 0,12 0,91 

14 13,730 13,450 13,390 13,410 13,590 13,390 13,400 13,480 -0,97 0,13 0,97 

21 13,700 13,440 13,390 13,400 13,580 13,400 13,410 13,474 -1,01 0,11 0,88 

28 13,710 13,450 13,400 13,400 13,580 13,400 13,410 13,479 -0,98 0,12 0,89 

35 13,720 13,440 13,390 13,410 13,580 13,360 13,410 13,473 -1,02 0,12 0,96 

42 13,720 13,440 13,390 13,420 13,580 13,380 13,400 13,476 -1,00 0,12 0,94 

49 13,690 13,430 13,390 13,410 13,570 13,360 13,400 13,464 -1,08 0,12 0,89 

56 13,690 13,430 13,370 13,400 13,550 13,350 13,390 13,454 -1,15 0,12 0,91 

63 13,700 13,440 13,380 13,410 13,560 13,350 13,410 13,464 -1,08 0,12 0,91 

77 13,730 13,460 13,400 13,420 13,580 13,400 13,430 13,489 -0,90 0,12 0,91 

91 13,720 13,420 13,380 13,400 13,550 13,350 13,410 13,461 -1,10 0,13 0,96 

110 13,720 13,430 13,380 13,390 13,560 13,340 13,400 13,460 -1,11 0,13 0,99 

120 13,750 13,470 13,420 13,430 13,600 13,380 13,430 13,497 -0,84 0,13 0,97 
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Quadro 30: Análise ANOVA e teste Range da variação de massa das pastas de CAT expostas ao 
Na2SO4. 

Origem Soma dos quadrados  Df Quadrado médio F-Teste P-Valor 
Entre grupos 14,5979  21 0,695136 48,89 0,0000 
Dentro de grupos 1,87689  132 0,0142188   
Total (Corr.) 16,4747  153    
 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 
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  Há diferença significativa 

  Não há diferença significativa 
 

 

 

 

 

 

 

 



 157 
 

Tabela 39: Variação de massa dos prismas de pastas de CPIV expostas na MgSO4. 

Variação de massa das pastas de CPIV (gramas) 

Solução de sulfato de magnésio 

IDADE CPIV1 CPIV2 CPIV3 CPIV4 CPIV5 CPIV6 CPIV7 MÉDIA VAR.MASSA(%) DESV.P. COEF.V.% 

Mi 13,690 13,600 13,660 13,580 13,630 13,580 13,640 13,626 0,00 0,04 0,30 

1 13,770 13,680 13,730 13,670 13,720 13,660 13,710 13,706 0,59 0,03 0,28 

2 13,770 13,680 13,730 13,660 13,710 13,650 13,710 13,701 0,56 0,04 0,30 

5 13,800 13,700 13,770 13,700 13,730 13,680 13,730 13,730 0,77 0,04 0,30 

6 13,830 13,730 13,780 13,710 13,760 13,690 13,750 13,750 0,91 0,04 0,33 

7 13,820 13,730 13,790 13,720 13,790 13,700 13,760 13,759 0,98 0,04 0,31 

8 13,850 13,760 13,820 13,750 13,790 13,740 13,780 13,784 1,16 0,03 0,28 

9 13,850 13,780 13,830 13,770 13,800 13,740 13,780 13,793 1,23 0,03 0,27 

12 13,850 13,770 13,830 13,750 13,790 13,740 13,780 13,787 1,18 0,04 0,29 

13 13,880 13,780 13,840 13,770 13,810 13,750 13,800 13,804 1,31 0,04 0,32 

14 13,870 13,780 13,850 13,780 13,820 13,780 13,810 13,813 1,37 0,03 0,26 

21 13,900 13,810 13,880 13,810 13,840 13,790 13,830 13,837 1,55 0,03 0,28 

28 13,920 13,830 13,900 13,820 13,860 13,810 13,850 13,856 1,69 0,04 0,29 

35 13,940 13,840 13,910 13,840 13,870 13,810 13,860 13,867 1,77 0,04 0,32 

42 13,950 13,860 13,920 13,850 13,900 13,820 13,890 13,884 1,90 0,04 0,31 

49 13,950 13,870 13,930 13,860 13,900 13,840 13,900 13,893 1,96 0,03 0,28 

56 13,980 13,910 13,980 13,890 13,930 13,870 13,930 13,927 2,21 0,04 0,30 

63 13,960 13,900 13,960 13,870 13,920 13,850 13,920 13,911 2,10 0,04 0,30 

77 14,010 13,930 14,010 13,920 13,960 13,840 13,950 13,946 2,35 0,05 0,41 

91 14,000 13,920 13,990 13,900 13,940 13,880 13,950 13,940 2,31 0,04 0,31 

110 14,050 13,980 14,050 13,960 14,010 13,940 14,010 14,000 2,75 0,04 0,30 

120 14,070 13,980 14,060 13,960 14,020 13,950 14,010 14,007 2,80 0,04 0,33 
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Quadro 31: Análise ANOVA e teste Range da variação de massa das pastas de CPIV expostas ao 
MgSO4. 

Origem Soma dos quadrados  Df Quadrado médio F-Teste 
Entre grupos 79,9787 21 3,80851 466,74 0,0000 
Dentro de grupos 1,07709 132 0,00815974   
Total (Corr.) 81,0558 153    
 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 
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  Há diferença significativa 
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Tabela 40: Variação de massa dos prismas de pastas de CPIV expostas na Na2SO4. 

Variação de massa das pastas de CPIV (gramas) 

Solução de sulfato de sódio 

IDADE CPIV1 CPIV2 CPIV3 CPIV4 CPIV5 CPIV6 CPIV7 MÉDIA VAR.MASSA(%) DESV.P. COEF.V.% 

Mi 13,500 13,290 13,490 13,440 13,230 13,490 13,320 13,394 0,00 0,11 0,83 

1 13,480 13,290 13,510 13,450 13,260 13,490 13,330 13,401 0,05 0,10 0,78 

2 13,470 13,310 13,530 13,450 13,280 13,500 13,310 13,407 0,10 0,10 0,77 

5 13,500 13,320 13,530 13,470 13,280 13,490 13,310 13,414 0,15 0,10 0,78 

6 13,480 13,310 13,550 13,480 13,290 13,510 13,320 13,420 0,19 0,10 0,81 

7 13,480 13,310 13,550 13,480 13,290 13,510 13,320 13,420 0,19 0,10 0,81 

8 13,480 13,300 13,490 13,480 13,260 13,500 13,330 13,406 0,09 0,10 0,77 

9 13,500 13,310 13,510 13,440 13,260 13,520 13,330 13,410 0,12 0,10 0,80 

12 13,510 13,320 13,520 13,450 13,280 13,500 13,310 13,413 0,14 0,10 0,78 

13 13,500 13,330 13,530 13,450 13,270 13,510 13,330 13,417 0,17 0,10 0,78 

14 13,530 13,320 13,520 13,480 13,270 13,520 13,320 13,423 0,21 0,11 0,85 

21 13,500 13,320 13,520 13,480 13,290 13,510 13,320 13,420 0,19 0,10 0,77 

28 13,530 13,330 13,510 13,490 13,260 13,520 13,330 13,424 0,22 0,11 0,84 

35 13,510 13,340 13,530 13,470 13,250 13,530 13,310 13,420 0,19 0,11 0,87 

42 13,470 13,310 13,530 13,460 13,330 13,520 13,310 13,419 0,18 0,09 0,73 

49 13,500 13,340 13,540 13,480 13,340 13,520 13,330 13,436 0,31 0,09 0,70 

56 13,540 13,380 13,590 13,530 13,370 13,570 13,370 13,479 0,63 0,10 0,74 

63 13,530 13,360 13,580 13,520 13,380 13,540 13,330 13,463 0,51 0,10 0,75 

77 13,550 13,410 13,610 13,530 13,400 13,560 13,360 13,489 0,70 0,09 0,71 

91 13,540 13,420 13,600 13,530 13,380 13,560 13,350 13,483 0,66 0,09 0,72 

110 13,630 13,480 13,700 13,610 13,490 13,670 13,450 13,576 1,35 0,10 0,74 

120 13,640 13,490 13,700 13,620 13,480 13,680 13,450 13,580 1,39 0,10 0,76 
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Quadro 32: Análise ANOVA e teste Range da variação de massa das pastas de CPIV expostas ao 
Na2SO4. 

Origem Soma dos quadrados  Df Quadrado médio F-Teste 
Entre grupos 13,8322 20 0,69161 14,08 0,0000 

Dentro de grupos 6,19111 126 0,0491358   
Total (Corr.) 20,0233 146    

 P-Valor < 0,05  HÁ DIFERENÇA SIGNIFICATIVA 
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