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RESUMO 
 

 

O lodo galvânico é um resíduo da indústria de galvanoplastia considerado perigoso 

devido a presença de metais pesados em sua constituição, sua disposição e 

tratamento devem ser realizados seguindo normas técnicas e regulamentadas por 

legislação ambiental. Seu tratamento é muito oneroso para as indústrias e sua 

aplicação em algum processo de engenharia torna-se cada vez mais viável. A técnica 

de solidificação e estabilização, apresentam-se como alternativa para o tratamento 

desse tipo de material, utilizando um cimento como aglomerante. O cimento 

supersulfatado é conhecido por ser um aglomerante de baixo impacto ambiental 

devido aos materiais que o compõem. Os principais constituintes do cimento 

supersulfatado (CSS) são: escória de alto forno (até 90%), sulfato de cálcio (10-20%) 

e uma pequena quantidade de ativador alcalino (até 5%). Estudos destacam a 

formação da fase etringita durante a hidratação desse material e essa fase está 

associada à retenção de metais pesados. Esta pesquisa aborda a adição de lodo 

galvânico em cimento supersulfatado, em duas proporções, na forma de pastas 

lançadas em moldes cilíndricos 2 cm x 4 cm, a fim de relatar os efeitos nas 

propriedades mecânicas e microestruturias, além de ensaio lixiviação para avaliar a 

retenção de cromo. As resistências à compressão nas amostras avaliadas 

apresentaram propriedades mecânicas interessantes e aplicáveis na engenharia, a 

proporção da pasta de CSS 80 20 e CSS 80 20+LG apresentaram os melhores 

resultados aos 7 dias, 19,1 e 14,9 MPa respectivamente, e aos 28 dias, 26,3 e 24,2 

MPa respectivamente. As análises microestruturais evidenciaram a formação das 

fases hidratadas e o encapsulamento do metal cromo na fase etringita foi observada 

pela aplicação do MEV-EDS. Os testes de lixiviação apresentaram resultados dentro 

dos limites estabelecidos pela legislação. 

 

Palavras-chave: Lodo galvânico, solidificação e estabilização, cimento 

supersulfatado, etringita, lixiviação.   
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ABSTRACT 
 
 
Galvanic sludge is a waste from the electroplating industry considered dangerous 
due to the presence of heavy metals in its constitution, its disposal and treatment 
must be carried out following technical norms and regulated by environmental 
legislation. Its treatment is very costly for the industries and its application in some 
engineering process becomes more and more feasible. The technique of 
solidification and stabilization, are presented as an alternative for the treatment of 
this type of material, using a cement as a binder. The supersulfated cement is known 
to be a binder of low environmental impact due to the materials that compose it. The 
main constituents of supersulfated cement are: blast furnace slag (up to 90%), 
calcium sulfate (10-20%) and a small amount of alkaline activator (up to 5%). Studies 
highlight the formation of the ettringite phase during the hydration of this material and 
this phase is associated to the retention of heavy metals. This research deals with 
the addition of galvanic sludge in supersulfated cement, in two proportions, in the 
form of pulps cast in cylindrical molds 2 cm x 4 cm, in order to report the effects on 
the mechanical properties and microstructures, besides leaching test to evaluate the 
retention of chromium. The compressive strengths in the samples evaluated 
presented interesting mechanical properties, and the proportion of the CSS 80 20 
and CSS 80 20 + LG pulp had the best results at 7 days, 19.1 and 14.9 MPa 
respectively, and 28 days, 26.3 and 24.2 MPa respectively. The microstructural 
analysis evidenced the formation of the hydrated phases and the encapsulation of 
the chromium metal in the ettringite phase was observed by the application of the 
SEM-EDS. The leaching tests presented results within the limits established by the 
legislation. 
 
Keywords: Galvanic sludge, solidification and stabilization, supersulfated cement, 
etringite, leaching.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A produção industrial está cada vez mais forte no país. Aliada à grande 

produção vem o fator ambiental em função dos resíduos gerados pelas indústrias. 

Estes resíduos necessitam de tratamentos antes de serem descartados no meio 

ambiente. O atual cenário mundial mostra que os processos de tratamento de 

resíduos se fazem importantes devido aos avanços que tiveram nos últimos anos, 

devido ao fato em que melhoraram as condições de descarte dos resíduos. As 

legislações de diversos países estão cada vez mais especificas quanto aos limites de 

concentração de contaminantes em resíduos lançados que podem prejudicar o meio 

ambiente. 

A galvanoplastia tem papel importante na produção de bens duráveis, pois 

trata-se de um processo modernizado ao longo do tempo ao qual o objeto submetido 

assume uma característica prolongada em sua vida útil. Segundo o Instituto estadual 

do ambiente INEA-RJ, a galvanoplastia pode ser descrita como um processo da 

indústria onde se realiza o tratamento de superfícies metálicas mediante processos 

químicos ou eletrolíticos, sendo considerada uma das mais tóxicas entre os mais 

diversos tipos de indústrias, além disso, os resíduos sólidos gerados apresentam alto 

custo para sua disposição. O tratamento desses resíduos se faz importante nos dias 

atuais e a escolha desse resíduo se dá pelo fato de o processo de galvanoplastia 

utilizar-se de alguns metais pesados, como o cromo, que polui o ambiente e está 

associado ao diagnóstico de várias doenças. O tratamento desse resíduo pode ser 

realizado por meio de técnicas específicas.  

A técnica de solidificação e estabilização (S/E) mostra grande aceitação nos 

últimos anos, pois trata-se de um processo em que os metais presentes no resíduo 

são encapsulados em um aglutinante e suas características podem sofrer alterações 

físico-químicas, tornando-se imóveis ou insolúveis dentro da matriz formada. Ma et. 

al. (2017) utilizaram a técnica para o tratamento de um solo contaminado com 

materiais orgânicos. Wang; Han e Um (2017), em seu estudo utilizaram S/E para o 

tratamento de Pb (II), Cd (II), Mn (II) e Cr (III) em geopolímeros à base de cinzas 

volantes preparados utilizando o ativador composto de silicato de sódio e hidróxido de 

sódio. Segundo Luz (2005), inicialmente os sistemas de S/E eram designados para a 

fixação química e o tratamento de resíduos radioativos, mas estão sendo aplicados 
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em um grande grupo de resíduos industriais. A utilização dessa técnica está vinculada 

na capacidade de fornecer um meio alcalino, gerando a possibilidade da precipitação 

ou retenção dos metais pesados através dos compostos hidratados formados. Assim, 

justifica-se a aplicação desta técnica para o tratamento do lodo galvânico, na tentativa 

de imobilizar o metal cromo presente nesse resíduo.  

O cimento Portland devido a sua disponibilidade comercial, suas características 

técnicas de propiciar um meio alcalino capaz de precipitar os metais e pela 

possibilidade de encapsulamento desses metais pelas fases formadas durante o 

processo de hidratação, torna-se o material mais utilizado nessa técnica. Um alto 

consumo energético é gasto no processo de fabricação do cimento Portland. De 

acordo com a empresa de pesquisa energética (EPE, 2013), na produção do clínquer, 

principal componente do cimento Portland, mais de 80% do gasto enérgico está 

relacionado com a queima de combustíveis para a geração da energia térmica. 

Portanto, a indústria cimenteira é responsável por grandes impactos ambientais e 

principalmente pela grande emissão de CO2, um dos principais gases de efeito estufa. 

A indústria do cimento é responsável por cerca de 5% do CO2 de fonte antrópica 

liberado anualmente na atmosfera, segundo dados presentes no relatório do conselho 

empresarial mundial para o desenvolvimento sustentável (WBCSD, 2009). Segundo 

Meyer (2009), a cada tonelada de cimento Portland produziu quase uma tonelada de 

dióxido de carbono para a atmosfera. 

O cimento supersulfatado (CSS), produzido apenas com resíduos industriais, 

vem se mostrando uma alternativa ao uso e produção do cimento Portland. O CSS é 

caraterizado como um cimento especial, tendo grande aceitação da comunidade 

cientifica, devido ao fato de reduzir as emissões de CO2 e possuir baixo gasto 

energético em seu processo de fabricação, assim justifica-se a escolha desse 

aglutinante no presente trabalho. Além disso, o CSS aparece como opção interessante 

para o cumprimento de alguns objetivos ambientais importantes, pois sem a utilização 

do clínquer a emissão de CO2 será claramente reduzida, além de preservar os 

recursos naturais como calcário e combustíveis necessários para produção do 

cimento Portland (MATSCHEI, BELLMANN e STARK, 2005). O CSS é formado por 

subprodutos, escória de alto forno (80-90%), sulfato de cálcio (10-20%) e uma 

pequena quantidade de ativador alcalino, normalmente Cimento Portland ou 

hidróxidos (GRUSKOVNJAK et. al. 2008). O papel do sulfato de cálcio em CSS é 

bastante dependente da sua disponibilidade em reagir com a escória, a qual está 
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diretamente relacionada com a sua solubilidade. Em suas características gerais, 

segundo Grounds et. al. (1994), a escória reage com o sulfato de cálcio, formando a 

etringita e silicatos de cálcio hidratados. De acordo com Juenger et. al. (2011), a 

etringita, é responsável pelo endurecimento e desenvolvimento inicial da resistência. 

Os cristais de etringita, ocorrem, na superfície dos grãos de escória e a fase C-S-H, 

em forma de fibras ou placas. A etringita, que é o principal produto de hidratação, e 

mostra-se ser muito eficiente na encapsulação de metais pesados, particularmente 

cromo hexavalente (PEYSSON et. al., 2005, LUZ et. al., 2007). 

O trabalho foi desenvolvido utilizando resíduo de uma indústria de 

galvanoplastia da região de Pato Branco-PR. A técnica de S/E foi conduzida com a 

utilização de um cimento supersulfatado como aglutinante. A escolha do cimento 

supersulfatado é devido ao seu processo de hidratação onde ocorre a formação da 

fase etringita, e essa fase tem a capacidade da incorporação de metais pesados em 

sua estrutura. Outro fator importante levado em consideração para a escolha desse 

cimento, foi o fato de sua produção ser menos agressiva ao meio ambiente, 

comparado ao cimento Portland que emite grande quantidade de gases tóxicos ao 

meio ambiente. 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a eficiência do cimento supersulfatado como aglomerante para 

estabilização do lodo galvânico. 

 

2.2  Objetivos Específicos   

 Avaliar e comparar a eficiência do cimento supersulfatado em diferentes 

proporções quanto à retenção do cromo;  

 

 Avaliar a influência da adição de lodo galvânico no processo de hidratação do 

cimento supersulfatado; 

 

 Correlacionar as propriedades mecânicas e microestruturais com a lixiviação 

das pastas de CSS. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
3.1 Processo de Solidificação e Estabilização (S/E) 

 Atualmente existem várias técnicas capazes de realizar o tratamento de 

resíduos industriais e uma delas é o processo de solidificação e estabilização 

(PERON, 2008).  

A S/E propicia um melhoramento das condições físicas e químicas do resíduo 

e quando comparada com outras técnicas de tratamento, torna-se menos custosa 

(LUZ et. al., 2006). O material utilizado para S/E, além de solidificar o resíduo perigoso 

por meios químicos, imobiliza, insolubiliza, encapsula ou interage com os 

componentes do resíduo utilizado. Essas interações resultam em sólidos não-

perigosos ou menos perigosos quando comparados ao resíduo original (RAMOS et. 

al. 2009). 

Ramos et. al. (2009), utilizaram o processo de S/E para avaliar a incorporação 

de um resíduo têxtil em matriz de argila através da produção de blocos cerâmicos de 

vedação. Os resultados mostram que as concentrações dos metais nos extratos 

lixiviados dos blocos cerâmicos, em todas as proporções de incorporação do resíduo, 

ficarão abaixo dos limites definidos pela NBR 10004/2004, classificando-os como não 

perigosos e inertes, ou seja, os elementos químicos contidos no resíduo têxtil 

permanecerão imobilizados no material cerâmico, sem haver prejuízos imediatos. Os 

riscos de futura contaminação do solo devem ter um acompanhamento durante a sua 

vida útil. Assim, pode-se observar que o processo de Solidificação/Estabilização (S/E) 

foi capaz de imobilizar de forma eficaz os metais nos blocos cerâmicos. Franco et. al. 

(2012), aplicaram o processo de S/E para avaliar a viabilidade da incorporação do 

lodo de galvanoplastia em substituição ao cimento na produção de blocos de concreto 

para pavimentação (Pavers), os resultados mostraram que a adição de lodo de 

galvanoplastia apresentou condições viáveis de uso e aplicação, onde em uma das 

proporções estudadas obteve-se valor de resistência à compressão acima dos limites 

estabelecidos pela norma brasileira para este tipo de material, embora em seu estudo 

não há avaliação da lixiviação dos metais presentes na matriz solidificada.  

 A técnica de S/E quando utilizado o cimento como aglutinante, possui vários 

fatores que podem fixar os metais pesados presentes nos resíduos e essa fixação se 

dá por meio da precipitação química pois as espécies possuem baixa solubilidade 
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onde o pH do sistema influencia em vários aspectos como o tempo de hidratação, 

resistência a compreensão, permeabilidade e algumas propriedades do material 

finalizado (CHEN et. al., 2009). 

 A técnica de S/E é uma das formas de tratamento e disposição dos resíduos 

industriais, além de melhorar as características físicas, reduzir a lixiviabilidade e limitar 

a solubilidade dos seus contaminantes, o processo possui baixo investimento 

econômico quando comparado com outras técnicas e assim vários estudos estão 

sendo desenvolvidos por pesquisadores em diversos países.  

 A S/E são técnicas distintas embora quase sempre são aplicadas em conjunto, 

mas seus significados são diferentes.  

A técnica de solidificação consiste no encapsulamento do resíduo em uma 

matriz solida com alta capacidade de manter a integridade estrutural. Nesse processo 

não há necessidade de interação química entre resíduo e o agente ligante e sim uma 

ligação mecânica do resíduo dentro da matriz solida (PARK, 2000). Varela et. al. 

(2015) realizaram um estudo utilizando o lodo galvânico no desenvolvimento de uma 

nova metodologia aplicando a técnica de solidificação e estabilização com o objetivo 

de encapsular o metal cromo e níquel utilizando matriz de cimento Portland e cimento 

aluminato de cálcio (CAC). Em seu estudo, nos testes de resistência à compressão, a 

adição de lodo galvânico apresentou valores inferiores em relação as amostras de 

referência, apesar disso, os autores consideram os valores obtidos interessantes. No 

mesmo estudo, os testes de lixiviação realizados em amostras trituradas mostraram 

uma retenção significativa, tanto de cromo hexavalente quanto de níquel, no CAC e 

foram levemente superior em comparação ao cimento Portland. 

 Para a avaliação do processo de S/E são utilizados procedimentos e métodos 

de ensaios que consistem na avaliação das propriedades físicas e físico-químicas. 

Uma forma de avaliar as propriedades físicas é através da resistência mecânica e 

para a avaliação físico-química pode-se aplicar o teste de lixiviação. Os ensaios 

realizados apresentam como proposito o melhor entendimento sobre o mecanismo de 

imobilização dos resíduos industriais e consequentemente uma avalição da eficiência 

da aplicação das técnicas de S/E para o tratamento desses resíduos (STEGEMANN, 

ZHOU, 2009).  

 Entre os vários aglutinantes existente para a técnica, o cimento possui uma 

maior diversidade de afinidade e utilização, pois sua característica alcalina possui 

interação com os diversos cátions dos metais pesados presente nos resíduos e devido 
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a insolubilidade desses cátions nessa solução, apresenta característica de 

imobilização do resíduo incorporado (PERON, 2008). 

 Em seu estudo Luz et. al. (2006) utilizaram a técnica de solidificação e 

estabilização para melhorar as características físicas e químicas de um resíduo de 

uma indústria de galvanoplastia contendo o metal cromo como principal poluente em 

cimento sulfoaluminato. Os resultados obtidos mostraram que a utilização dessa 

técnica é eficiente para encapsular o poluente presente no resíduo e os estudos de 

lixiviação mostraram que ocorre uma boa retenção de cromo. Os autores justificam os 

resultados devido a formação da fase etringita como fase principal no processo de 

hidratação. Chen et. al. (2009), justifica que para o processo de S/E, durante o 

mecanismo de precipitação dos produtos os íons metálicos presentes no resíduo 

podem ser adsorvidos pelo cimento formando uma rede cristalina sólida, alterando 

sua estrutura e solubilidade. Segundo Ivanov (2013), em geral os processos de 

solidificação e estabilização adsorvem, encapsulam ou mudam a forma físico-química 

do poluente presente no resíduo, resultando assim em um produto menos lixiviável. 

 Recentemente, foi investigada a capacidade de retenção de metais pesados 

em cimento de aluminato de cálcio (CAC). Navarro-Blasco et. al. (2013) estudaram 

pastas de CAC contendo Pb, Zn e Cu e os testes de lixiviação apresentaram 99,9% 

de retenção. Em seu estudo, Ivanov (2013) verificou a alta eficiência do CAC para a 

imobilização Cr6+ (> 90%) e também demonstrou a capacidade de retenção de cromo 

hexavalente e redução do seu potencial de periculosidade.  

 Em contraste, no cimento Portland (CP), o aglutinante mais utilizado mundialmente, 

muitos metais pesados, principalmente o cromo, são fortes retardadores da 

hidratação, resultando em um aumento na lixiviabilidade e solubilidade dos 

contaminantes e uma redução na resistência à compressão (GIERGICZNY et. al., 

2008; LAOLEST et. al., 2005; PALMAMO et. al., 2002; TREZZA et. al., 2003; WANG 

et. al., 2000; WANG et al., 2000). 

 O uso de CSS em processos de S/E também tem sido observado em trabalhos 

recentes (GRACIOLI et.al.2015; COLLIER et. al. 2014), ao quais serão detalhados no 

item 3.3. Assim percebe-se o interesse da comunidade cientifica por aglutinantes cada 

vez mais eficientes no processo de S/E. 
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3.2 Lodo Galvânico 

 O lodo galvânico é um resíduo industrial do processo de galvanoplastia onde 

utiliza-se o metal cromo no processo. O principal poluente neste resíduo é o metal 

cromo em solução aquosa e nos estados de oxidação +3 e +6 (LUZ et. al., 2009). 

A disposição no solo de lodo galvânico pode resultar na liberação de compostos, tais 

como metais pesados, em valores superiores aos estabelecidos pelos limites de 

normas ambientais (AYDIN e AYDIN, 2014). 

 Os resíduos industriais são uma problemática devido ao seu potencial poluidor 

no ambiente. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), em sua resolução 

313 de 2002, refere-se aos resíduos industriais seja ele: sólido, liquido ou gás, todo 

aquele material proveniente de um processo industrial e que apresente características 

físicas, químicas ou microbiológicas não similares ao lixo doméstico, necessitando de 

tratamento especifico para seu descarte. A resolução 430 de 2011, define os valores 

máximos para o lançamento de efluentes, para o cromo hexavalente o limite é 0,1 

mg/L e para o cromo trivalente é 1,0 mg/L. 

 A classificação brasileira para resíduos é descrita pela norma brasileira NBR 

10.004 (2004), a qual subdivide os resíduos em duas classes: Classe I – Perigosos, 

Classe II – Não Perigosos, sub-classificados em II A – Não inertes e II B – Inertes.  

 Enquadram-se na Classe I – Perigosos, os resíduos sólidos ou misturas de 

resíduos que, em função de suas características de toxicidade, inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e patogenicidade, podem apresentar risco à saúde pública, 

tendo contribuição ou colaboração no aumento da mortalidade ou incidência de 

doenças, apresentando efeitos adversos ao meio ambiente, durante o seu manuseio 

ou disposição de forma incorreta. Na classe II A – Não inertes, estão inseridos os 

materiais residuais que não apresentam periculosidade e reatividade. Na classe II B – 

Inertes, são compostos por resíduos que, quando submetidos ao ensaio de 

solubilidade, de acordo com NBR 10.006 (2004), não apresentam quaisquer de seus 

constituintes solubilizados a concentrações superiores de potabilidade da água. O 

limite de detecção estabelecido pela norma vigente de ensaio de lixiviação para cromo 

total em resíduos sólidos (NBR 10.004, 2004) é de 5 mg/L.  

 O lodo é caracterizado como um material sólido, porém muitas vezes 

encontrado em estado pastoso onde possui elevada umidade (60% a 80%) mesmo 

após passar pelo filtro prensa. Em sua composição estão presentes compostos 
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químicos em diferentes formas: hidróxidos, óxidos hidratados e sais dos metais 

(BORGO, 2005). Alves e Seo (2014), em seu estudo sobre caracterização do resíduo 

sólido proveniente do processo galvânico para valoração econômica ambiental, 

através de análises químicas encontraram uma umidade de 63,45% para o lodo 

galvânico. Os autores concluem seu estudo afirmando que devido à alta umidade, o 

principal componente deste resíduo é água e para que haja uma redução da 

quantidade de lodo gerado, deve-se reduzir a fração úmida.  

Para o tratamento do lodo galvânico alguns processos estão sendo utilizados 

no Brasil e no mundo, entre eles estão os seguintes processos: a estocagem, 

aterramento, incineração, co-processamento, micro encapsulamento e reciclagem 

(MATTOS, 2011). A técnica de utilização de lodo, como um aditivo em materiais de 

construção civil, não somente converte esse resíduo em um material utilizável, mas 

também alivia os problemas de sua disposição no ambiente (WENG, LIN e CHIANG, 

2003).  

Segundo Stepanov et.al. (2016) a reciclagem do lodo galvânico é muito onerosa 

para a indústria e sua utilização como aditivo em algum processo da engenharia de 

materiais é uma alternativa para reduzir o seu potencial tóxico ao meio ambiente. 

A partir disso, estudos vem sendo realizados utilizando o lodo galvânico como 

adição em diversos materiais cimenticios. 

 Gracioli et.al.(2015), realizaram um estudo visando à valorização do lodo 

galvânico e fosfogesso utilizando o cimento supersulfatado com o objetivo de realizar 

a imobilização do metal cromo presente no lodo galvânico. A composição química do 

lodo galvânico seco mostrou que os principais elementos presentes foram o níquel e 

o cromo, ambos na forma de óxidos, em aproximadamente 15%. O teor de água 

presente para este lodo foi de 80% e pH 8,7. O lodo galvânico foi seco a 100oC e 

moído, a área especifica era de 9940 cm2/g. Os resultados de resistência a 

compressão aos 7 e 28 dias são representados na figura 1. 
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Figura 1 - Resistência à compressão de BCP (cimento Portland), BCAC (cimento aluminato de 

cálcio) e BSSC (cimento supersulfatado) todos contendo 10% de lodo galvânico. 
Fonte: Gracioli et. al. (2015).   

 
 
 

A utilização do lodo galvânico como adição em matrizes de cimento Portland, 

aluminato de cálcio e supersulfatado neste trabalho, apresentou resultados de 

resistência à compressão significativos e quando comparados com a EN 15743 aos 7 

dias, já aos 28 dias apenas o cimento Portland obteve resultados superiores aos desta 

norma e os demais obtiveram resultados considerados aceitáveis. Os mesmos 

autores apresentam resultados de lixiviação, onde o CSS foi mais eficiente na 

imobilização do cromo do que no CP e muito semelhante ao CAC, seus resultados 

também mostraram que apenas as argamassas lixiviadas sob condições extremas 

(solução acética ácida com pH a 2,88) liberaram cromo ligeiramente acima da 

recomendação de 5 ppm da NBR. 

Luz et. al. (2009) em seu trabalho realizaram a adição de lodo galvânico em 

cimento sulfoaluminato, com o intuito da valorização desse resíduo. Os autores 

realizaram testes de resistência mecânica para avaliar a influência do lodo galvânico 

em argamassa, e, observaram que as amostras com adição de lodo galvânico sempre 

apresentavam resultados inferiores e abaixo da norma estabelecida. Os resultados 

obtidos pelos autores são justificados pelos mesmos, devido ao fato que as 

argamassas com adição de lodo galvânico apresentavam menor quantidade de 

cimento. Os autores realizaram os testes de lixiviação para determinar o teor de cromo 
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na pasta estudada, encontrando o valor de 1,1 ppm, o que é largamente menor que o 

limite da norma brasileira NBR 10004: 5 ppm.  

  

 
3.3 Cimento Supersulfatado 

Novos estudos relacionados a cimentos especiais estão sendo desenvolvidas 

devido à alta emissão de CO2 no processo de fabricação do cimento Portland 

(JUENGER et. al., 2011). O cimento supersulfatado tornou-se um produto inovador e 

estritamente sustentável devido ao fato de que sua produção não envolve grandes 

gastos energéticos e é produzido a partir de subprodutos, contribuindo para o 

emprego em materiais sustentáveis dentro da construção civil (WOLTRON, 2009). O 

baixo custo de energia no processo de fabricação é uma das características desse 

cimento (JUENGER et. al., 2011). A norma utilizada recentemente para o uso de 

cimentos supersulfatados é a Norma Europeia EN 15743, a qual determina que este 

cimento deve ser constituído de escória de alto forno e uma fonte de sulfato de cálcio 

(EN15743/2010).  

O cimento supersulfatado, apresenta em sua composição escória de alto forno 

na faixa de 80-90%, sulfato de cálcio na faixa de 10-20% e ativador alcalino na faixa 

de 5%, nessa composição esse cimento apresenta algumas características, entre elas 

está o fato de possuir resistência a ambientes com altos teores de sulfatos, apresenta 

baixo calor de hidratação e possui grande resistência quando exposto à água do mar 

(GRUSKOVNJAK et. al., 2008). Portanto é um ligante livre, ou quase livre, de clinquer 

Portland, tendo em vista que o cimento Portland pode ser utilizado como ativador 

alcalino (JUENGER, et. al., 2011). 

A escória de alto forno utilizada para a produção do cimento supersulfatado é 

proveniente da indústria siderúrgica. A classificação da escória de alto forno depende 

de sua composição química e varia entre ácida e básica. A relação entre óxidos de 

cálcio e silício (CaO/SiO2) presentes em sua composição definirá seu caráter. É 

classificada como escória ácida aquela em que o valor da relação entre os óxidos 

citados acima for menor que um. A escória básica aquele que apresentando valores 

para a relação de óxidos maior que um (JOHN 1995). 

Segundo a norma EN 15473/2010 a escória de alto forno deve ser composta 

de, pelo menos dois terços de massa da soma de óxido de cálcio (CaO), óxido de 
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magnésio (MgO) e dióxido de silício (SiO2). A utilização da escória como material 

cimentício está relacionado com sua reatividade, influenciando principalmente a sua 

composição química e o teor de vitrificação (GRUSKOVNJAK et. al. 2008). Os 

materiais com alta porcentagem de óxido de alumínio (Al2O3) e óxido de cálcio (CaO) 

tendem a reagir mais rapidamente e a resistência à compressão apresenta resultados 

mais elevados. O teor de basicidade da escória pode ser calculado através equação 

1. 

 

CaO + MgO + Al2O3                                                                                         (1) 
                      SiO2 
 

Para que a escória tenha aplicabilidade como material aglutinante, a relação 

deve ser maior que 1 (GRUSKOVNJAK et. al. 2008). 

Angulski da Luz e Hooton (2015) realizaram um estudo sobre a influência da 

temperatura de cura para cimentos supersulfatados feitos com duas escórias com 

diferentes composições químicas. As escórias foram divididas em alta alumina 

(13,74%) e baixa alumina (8,15%), ambas dentro do limite estabelecido pela EN 

15743. O estudo avaliou dois regimes de cura e os autores relatam que o cimento 

supersulfatado produzido com alta alumina obteve maior resistência a compressão 

aos 7 dias comparado aos produzidos com baixa alumina, e, em todas as 

temperaturas avaliadas. 

A fonte de sulfato de cálcio utilizada para a produção do CSS, pode ser gipsita 

(CaSO4.2H2O), bassanita (CaSO4.0,5H2O) e anidrita (CaSO4). O uso de uma fonte de 

sulfato de cálcio anidro (CaSO4) tem apresentado melhores resultados de resistência 

à compressão. Assim, é necessário que a fonte de sulfato de cálcio passe por um 

processo de calcinação para que ocorra a eliminação das moléculas de H2O presentes 

em sua composição na fase anidra (SHAEFER, 2013; OSSORIO et. al., 2014).  A 

fonte convencional de sulfato de cálcio é a gipsita, embora alguns estudos tênham 

demostrado que uma fonte alternativa, como o fosfogesso, vem apresentando 

resultados eficientes (MUN et. al., 2007; GRACIOLI et. al., 2015). 

Os resultados obtidos por Gracioli et. al. (2015) em seu trabalho que visava a 

valorização do fosfogesso em cimento supersulfatado, mostrou que sua utilização 

como fonte de sulfato de cálcio em substituição a fonte convencional apresenta 

similaridade nos parâmetros avaliados. 
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O ativador alcalino apresenta como principal função elevar o pH da matriz do 

cimento supersulfatado, solubilizando-se rapidamente em água e facilitando a 

degradação da película protetora que reveste os grânulos da escória de alto forno, 

acelerando o processo de dissolução. Ainda apresenta a função de antecipação da 

precipitação de produtos hidratados, influenciando significativamente nas fases 

hidratadas e em suas composições (JUENGER et. al., 2011).  

Em seu estudo Rubert (2015) comparou a utilização de diferentes ativadores 

alcalinos, em diferentes teores e em proporções de cimento supersulfatado com o 

objetivo de avaliar a formação das fases hidratadas. Assim, o teor de ativador alcalino 

apresenta influência significativa na disposição de anidrita na matriz sólida de cimento. 

A anidrita que deveria ser consumida para formação de etringita, quando muito 

solúvel, propicia a maior formação da fase hidratada gipsita. Ainda em seu estudo, a 

autora discute que o calor de hidratação pode ser influenciado pelo tipo de ativador 

alcalino e o teor do mesmo, tendo em vista que em seu trabalho os dados do 

calorímetro confirmaram que a utilização de KOH fornece maiores taxas de reação e 

maior evolução de calor total quando comparado com Ca(OH)2. Em teores menores 

de KOH observaram um aumento para valores de evolução de calor enquanto que 

para Ca(OH)2, o oposto foi observado. Neville e Brooks (2013) confirmam o baixo calor 

de hidratação apresentado pelo CSS, sendo em torno de 200 J/g aos 28 dias. 

 O estudo desse tipo de cimento é direcionado para a avaliação do processo de 

hidratação e as principais fases formadas nesse processo são C-S-H e etringita, que 

são fases determinantes na avaliação da resistência para os concretos 

(GRUSKOVNJAK et. al., 2008).  

As reações de hidratação do cimento supersulfatado são complexas, uma 

forma de representação simplificada pode ser representada pela equação 21: 

 

C5S3A+ CH + 3CS + 34H → C6AS3H32+ 3C-S-H                                               (2) 

 

Na reação acima a escória (C5S3A)1 reage com hidróxido de cálcio (CH)2 

proveniente da hidratação do cimento Portland juntamente com a anidrita ou sulfato 

de cálcio (CS)3 na presença de água (H)4, que aumentam o pH do sistema, 

promovendo assim uma maior dissolução da escória. Os principais produtos 

                                            
1 1C5S3A= Ca2Al2Si2O7. 2CH= Ca(OH)2. 3CS=CaSO4.4H= H2O. 5C6AS3H32= Ca6Al2(OH)12(SO4)3·26H2O 
6C-S-H= CaO · SiO2 · H2O 
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hidratados são a etringita e o silicato de cálcio. O produto inicial é a etringita 

(C6AS3H32)5, que começa a se formar quase imediatamente onde finda após sete dias. 

Os silicatos hidratados de cálcio (C-S-H)6 são detectados após dois ou três dias e 

apresentam crescimento progressivo com o decorrer do processo de hidratação 

(GROUNDS, NOWELL e WILBURN 1994).  

A principal característica da etringita formada no processo de hidratação do 

CSS, é ser um composto capaz de incorporar alguns metais pesados em sua 

estrutura. Íons trivalentes como Fe+3, Cr+3 e Mn+3 podem substituir o Al+3, enquanto os 

íons bivalentes como Mg+2, Zn+2, Fe+2 entre outros podem substituir o Ca+2. Além 

destes, os íons SO4
-2 podem ser substituídos pelo CrO4

-2, referente ao Cr+6 

(POLLMANN et. al. 1993, KUMARATHASAM et.al. 1990). A etringita formada em 

matrizes cimentícas na S/E apresenta a possibilidades de trocas iônicas em sua 

estrutura e além da facilidade de formação diante de outros materiais (MCCARTHY 

et. al.,1992). Assim, o cromo presente no lodo galvânico pode ser incorporado a essa 

fase. 

Albino et. al. (1996), estudaram a incorporação de metais pesados na estrutura 

da etringita. Através da aplicação da técnica de energia dispersiva (EDS) sobre as 

agulhas de etringita foi verificada a presença dos metais avaliados no estudo conforme 

Figura 2. 

 

Figura 2 - Espectrograma das pastas contendo Cr e Cd. 
Fonte: Albino et. al. (1996) 

 

A garantia dessa fixação é assegurada pela insolubilidade da etringita em pH 

alcalino, o que favorece a estabilização dos contaminantes na matriz do cimento 

(KLEMM, 1998). 
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De acordo com Juenger et. al. (2011), os responsáveis pelo endurecimento e 

desenvolvimento inicial da resistência são os cristais de etringita, que precipitaram nas 

primeiras horas de hidratação do CSS. Entre esses cristais de etringita, ocorre, na 

superfície dos grãos de escória, a fase C-S-H, em forma de fibras ou placas. Segundo 

Liu et. al. (2015), a rápida dissolução dos aluminatos e sulfatos presentes na escória 

que reagem com o sulfato de cálcio formam etringita que é responsável pelo primeiro 

pico de hidratação, além disso, para Shi et. al. (2016), este composto apresenta 

propriedades expansivas.  

O aumento da resistência do CSS em idades avançadas é importante, um 

aumento constante está relacionado a posterior formação de C-S-H. Com o avanço 

na hidratação ocorre crescimento do C-S-H no entorno dos grãos de escória não 

hidratados, desenvolvendo camadas diferentes, identificadas por microscopia 

eletrônica de varredura, sendo que a camada interna mais fina se apresenta mais 

densa e homogênea que a outra (Figura 3). Quimicamente, a diferença entre elas é 

que a camada externa apresenta uma concentração de Cálcio (Ca) maior que a 

camada interna, além disso, a segunda apresenta maior concentração de magnésio 

(Mg) e alumina (Al) em comparação com a outra camada (MATSCHEI, BELLMANN e 

STARK, 2005). 

 

Figura 3 - Microscopia eletrônica de varredura das camadas de C-S-H interna e externa em 
torno de um grão de escória parcialmente hidratado aos 28 dias de hidratação. 

Fonte: (MATSCHEI, BELLMANN e STARK, 2005) 

 

Muitos pesquisadores demonstram que o CSS apresenta um calor de 

hidratação muito menor quando comparado ao cimento Portland e o calor liberado 

durante a hidratação possui valores bem inferiores ao cimento Portland. Ao estudar a 

cinética de hidratação do CSS comparando três compostos com finuras diferentes, Liu 
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et. al. (2015) demonstra que esta pode ser melhorada por uma maior moagem dos 

compostos. 

A aplicação do CSS no tratamento de metais pesados pode ser observada no 

estudo realizado por Collier et. al. (2014), onde investigaram as propriedades física, 

química e microestruturais da utilização do CSS no tratamento de resíduos nucleares. 

O estudo indicou que durante o processo de hidratação desse cimento são formadas 

as fases etringita e CSH, e estão relacionados a encapsulação dos íons dos metais 

pesados presentes no resíduo nuclear.  

 

4 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 
Neste item estão apresentados os materiais, seu preparo e caracterização, a 

metodologia aplicada e as análises submetidas, com o propósito de avaliar a eficiência 

da solidificação do cimento supersulfatado e a estabilização do cromo presente no 

lodo galvânico.  

 A figura 4 representa o fluxograma dos materiais envolvidos na pesquisa e a 

figura 5 o fluxograma dos métodos aplicados. 

 

 

Figura 4 - Materiais utilizados na pesquisa. 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5 - Métodos aplicados na pesquisa. 

 Fonte: Autoria própria. 

 
4.1 Materiais  

 
4.1.1 Lodo Galvânico  

As características do lodo galvânico estão apresentadas na tabela 1. 

 
Tabela 1 - Características do lodo galvânico 

Umidade (%) 75,4 

Massa Específica (g/cm3) 1,21 

Superfície Especifica (cm2/g) 11053 

pH 4,9 

Fonte: Autoria própria 

 

Para a elaboração da pasta, o lodo galvânico foi seco a uma temperatura 

constante de 105 °C, até obter massa constante, moído em moinho de bolas por 30 

minutos. 

A figura 6 representa o lodo galvânico seco e moído e o lodo galvânico antes 

da secagem. 
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Figura 6 - Lodo Galvânico. 
Fonte: Autoria própria. 

 

A composição do lodo galvânico pode variar de acordo com alterações durante 

o processo. A composição química do lodo galvânico está apresentada na tabela 2. 

 

 
Tabela 2 - Composição química do lodo galvânico 

Elemento Porcentagem 

Cr2O3 37,7 

SO3 12,1 

CaO 10,6 

NiO 5,0 

Na2O 1,3 

SiO2 1,0 

MgO 1,0 

Fe2O3 0,8 

Al2O3 0,5 

CuO 0,2 

CeO2 0,2 

PbO 0,1 

Cl 0,1 

P2O5 0,1 

SnO2 <01 

SrO <0,1 

ZnO <0,1 

P.F. 29,35 

Fonte: Autoria própria. 
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 A figura 7 representa a granulometria do lodo galvânico. 

 

 

Figura 7 - Distribuição granulométrica do lodo galvânico. 
  Fonte: Autoria própria. 

 
Na distribuição granulométrica da escoria indica que 10% das partículas são 

passantes em malha 2,00 µm de abertura, 50% em malha 13,01 µm e 90% em malha 

74,00 µm. 

 
4.1.2 Cimento Supersulfatado 

4.1.2.1 Escória de alto forno 
 

A escória utilizada foi classificada como básica e o procedimento de preparo da 

escória foi semelhante ao realizado por Rubert (2015). Iniciou-se com a secagem do 

material em estufa em um período de 24 horas, em temperatura controlada de 105 °C. 

Após, a escória foi submetida à moagem por 3 horas em moinho de bolas da marca 

Servitech, modelo CT 242. Em cada moagem eram utilizados aproximadamente 630 

gramas de escória e 870 gramas de esferas de cerâmica. A figura 8 apresenta a 

escória de alto forno antes da moagem e depois da moagem. 

 



 
 

35 

 

Figura 8 - Escória antes (esquerda) e depois da moagem(direita). 
Fonte: Autoria própria. 

 

A composição química da escoria está apresentada na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Composição química da escória 

Elemento Porcentagem 

CaO 47,5 

SiO2 34,7 

Al2O3 8,9 

MgO 4,3 

SO3 1,6 

MnO 0,9 

Fe2O3 0,6 

TiO2 0,5 

K2O 0,4 

SrO 0,3 

Na2O 0,1 

Y2O3 <0,1 

P2O5 <0,1 

P.F. -0,24 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

As características da escória são apresentadas na tabela 4. 
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Tabela 4 - Características da escória 

Superfície Especifica (cm2/g)  5087 

pH 10,2 

Fonte: Autoria própria 

 

Uma das características importantes da escória de alto forno no uso em 

cimento supersulfatado é que esse material apresenta baixa cristalinidade constatada 

pela presença de um halo, devido ao seu caráter amorfo. Isso é confirmado através 

da análise mineralógica realizada através da técnica de DRX e representado na figura 

9. 

 

 

Figura 9 - DRX escória. 
Fonte: Autoria própria. 

 

A figura 10 representa a granulometria da escória de alto forno.  
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Figura 10 - Distribuição granulométrica da escória. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na distribuição granulométrica da escoria indica que 10% das partículas são 

passantes em malha 1,64 µm de abertura, 50% em malha 15,56 µm e 90% em malha 

62,23 µm. O tamanho médio de partículas encontrado é de 26,16 µm. 

 
4.1.2.2 Sulfato de Cálcio 

 
 A fonte de sulfato de cálcio utilizada no preparo do cimento supersulfatado foi 

fosfogesso, o mesmo procedimento utilizado por Gracioli (2016). Inicialmente foi 

peneirado em peneira 150 mm, o material retido foi descartado e o passante foi 

utilizado no processo de calcinação em uma temperatura de 350 °C. Após esse 

processo o fosfogesso que inicialmente estava na forma hidratada foi convertido para 

a forma anidra. A figura 11 representa o fosfogesso peneirado em peneira 150 mm e 

o fosfogesso peneirado em peneira 150 mm e calcinado a uma temperatura de 350 

°C.  



 
 

38 

 

Figura 11 - Fosfogesso. 
 Fonte: Autoria própria. 

 

A formação de anidrita após a calcinação é confirmada pela análise de DRX, 

através do difratograma apresentado na Figura 12, é possível verificar que, quando 

calcinado à 350 °C, o fosfogesso converte-se em anidrita, porém ainda pode ser 

constatada a presença de picos de sulfato de cálcio, fase hemihidrato. 

  

 

Figura 12 - DRX do fosfogesso. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 
 
4.1.2.3 Ativador Alcalino 

 
 O ativador alcalino utilizado na elaboração do cimento supersulfatado foi o 

cimento Portland tipo V, da marca Itambé. A tabela 5 apresenta sua composição e 

finura.   
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Tabela 5 - Composição química e finura do cimento Portland tipo V. 

SiO2 22,38% 

Al2O3 6,45% 

Fe2O3 3,41% 

CaO 54,75% 

MgO 4,66% 

SO3 2,68% 

Superfície especifica (cm2/g) 4743  

Fonte: Itambé.  

 
 

4.2 Metodologias   

 
4.2.1 Composição da Matriz Solidificada  

Para o preparo das pastas de CSS, foram empregas duas proporções 

diferentes, variando o teor de escória e sulfato de cálcio de 90% e 80% e de 10% e 

20%, respectivamente. O percentual de ativador alcalino adicionado nas pastas foi de 

5% da massa total do cimento.  Ainda, a fim de avaliar o desempenho das proporções 

de CSS, foram realizadas substituições de 10% de lodo galvânico em relação ao 

percentual de escória em cada uma das proporções realizadas. A Tabela 6 informa as 

proporções escolhidas para o preparo das amostras.  

 

 
Tabela 6 - Proporções da matriz solidificada 

Proporção 

Escória de  

Alto Forno 

Sulfato de  

Cálcio 

Ativador  

Alcalino 

Lodo 

Galvânico  

80 20 76% 19% 5% _ 

80 20+LG 68,4% 19% 5% 7,6% 

90 10 85,5% 9,5% 5% - 

90 10+LG 77% 9,5% 5% 8,5% 

Fonte: Autoria própria. 

 

As proporções visaram cobrir os valores máximos e mínimos de cada material 

(sulfato de cálcio e escória) encontrados na literatura.  
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4.2.2 Preparo das Pastas 

Com base nas proporções exemplificados pela Tabela 6, presente no subitem 

4.2.1, foram elaboradas pastas de CSS com o intuito de avaliar a resistência 

mecânica, teste de lixiviação, avaliação microestrutural e análise de porosidade das 

amostras. A Tabela 13, localizada no Apêndice A, apresenta em gramas a quantidade 

necessária de cada material para a elaboração de pasta de CSS. A massa total de 

aglomerante utilizada em cada proporção foi de 160g e relação água/cimento=0,4, o 

suficiente para a moldagem de 6 corpos de prova cilíndricos (2 cm x 4 cm).  

O procedimento de preparo de pasta seguiu uma adaptação da normativa NBR 

7215/96, este está descrito nas seguintes etapas: 

Etapa 1: Dissolução do ativador em água de amassamento armazenando-o em 

um béquer de vidro.  

Etapa 2: Pesagem do material seco (escória e fosfogesso), o qual é inserido no 

béquer de vidro gradualmente por 30 segundos sob homogeneização manual com 

auxílio de bastão de vidro de forma lenta.  

Etapa 3: Adição do lodo galvânico gradualmente mantendo a homogeneização 

lenta por mais 30 segundos.  

Etapa 4: homogeneização dos materiais sob velocidade alta por 30 segundos. 

A homogeneização é paralisada por 1 minuto e 30 segundos mantendo a pasta 

(presente no béquer) coberta por um pano úmido. A homogeneização é realizada sob 

velocidade alta por 1 minuto.  

Etapa 5: As amostras foram depositadas em moldes cilíndricos, adensadas, 

cobertas com plástico e mantidas em câmara úmida, sob temperatura controlada de 

23 °C, desmoldadas após 24 horas. Após o desmolde os corpos de prova foram 

acondicionados em potes, mantidas em cura com umidade de 95% durante 7 e 28 

dias. 

 

4.2.3 Resistência Mecânica 

A resistência mecânica foi realizada utilizando a máquina de ensaio universal 

(EMIC) com uma carga máxima de 30 toneladas força (Figura 13). As amostras foram 

realizadas em triplicata para se obter uma média de valor, e, com elas realizou-se os 

testes de resistência à compressão aos 7 e 28 dias, através do método de compressão 

cilíndrico 2 cm x 4 cm (Figura 14).  
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A influência da adição de lodo galvânico no cimento supersulfatado foi avaliado 

estatisticamente por meio do teste t com intervalo de confiança de 95%, com análise 

para as duas proporções realizadas, comparando os valores de resistência à 

compressão nas respectivas idades apresentadas. 

 

 

Figura 13 - Máquina de ensaio universal 
(EMIC). 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 14 - Célula de carga. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 
4.2.4 Lixiviação 

O teste de lixiviação em amostras de argamassa aos 28 dias de hidratação, foi 

realizado de acordo com a norma brasileira NBR 10005/2004, sendo adaptado o uso 

para Shaker de bancada. 

A amostra foi triturada a partir dos testes de resistência mecânica até sua 

granulometria ser inferior a 9,5 milímetro. Após peneiramento, a amostra foi colocada 

em contato com uma solução aquosa de ácido acético, com pH de aproximadamente 

2,88 (Figura 15). A proporção liquido/sólido foi de 1:20, e submetida a agitação durante 

18 horas em Shaker de bancada. Após o período de agitação, a amostra foi filtrada 

em bomba à vácuo e o extrato lixiviado enviado para análise. A amostra foi analisada 

através da técnica de absorção atômica no laboratório A3Q-Cascavel-PR e o objetivo 

da análise era a quantificação de cromo total e cromo hexavalente.  
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Figura 15 - Amostra para teste de lixiviação. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

 
4.2.5 Calor de Hidratação  

 
As reações de hidratação do cimento são exotérmicas. A medida deste calor 

de hidratação pode fornecer informações sobre as reações químicas que ocorrem na 

matriz sólida, durante a hidratação do cimento, incluindo, por exemplo, a influência do 

efeito de adições. As técnicas mais utilizadas para a determinação do calor de 

hidratação do cimento são: calor de dissolução, calorimetria semi-adiabática e a 

calorimetria isotérmica ou de condução (SILVA, 2001). 

A calorimetria de condução mostra-se muito útil no estudo da hidratação do 

cimento, permitindo a investigação da reatividade e do efeito da superfície específica 

do cimento, e também a investigação do fenômeno de pega. A técnica é 

especialmente útil no estudo da influência de aditivos na hidratação do cimento, pois 

os efeitos de retardo e aceleração das reações de hidratação são prontamente 

identificados nas curvas obtidas nos ensaios (BENSTED, 1987). O calor liberado 

durante a hidratação do cimento é quantificado diretamente pelo monitoramento do 

fluxo de calor da pasta, quando este e o seu meio ambiente circundante são, 

simultaneamente, mantidos em condições isotérmicas, sem que haja alteração na 

cinética de reação pelo calor liberado (QUARCIONI, 2008). Um controle rigoroso de 
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temperatura e umidade, realizado pelo equipamento, agregando confiabilidade nos 

resultados gerados pela hidratação do cimento (MAZZA; DWECK; TOLEDO FILHO, 

2014). 

As análises foram realizadas no Laboratório de Materiais, localizado na 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, campus Pato Branco. O fluxo 

de calor gerado nas pastas, foi determinado utilizando um calorímetro da marca 

Calmetrix, modelo I-Cal 2000 HPC (Figura 16). As pastas seguiram a proporção 

definida, totalizando 50 g de material seco e 20 g de água. O equipamento analisou 

duas amostras, simultaneamente, durante 7 dias (168 horas) de hidratação, em 

temperatura controlada de 23 °C, usando cilindros metálicos como referência em cada 

amostra. 

 

 

Figura 16 - Calorímetro. 
Fonte: Autoria própria. 

 

4.2.6 Variação Linear 

4.2.6.1 Retração plástica 
 

Para a análise do desempenho nas proporções dos CSS’s em relação à 

retração plástica, foi utilizada a metodologia baseada em Branston et. al. (2016). O 

procedimento consistiu em lançar a pasta em um molde prismático metálico medindo 

75x75x285mm, com as faces laterais previamente revestidas de desmoldante. Em 

uma das extremidades do molde foi instalado um parafuso, que ficou com um de seus 

lados 30 mm imerso na pasta. Na outra ponta, o parafuso foi conectado a um sensor 

indutivo de deslocamento para leitura da movimentação da pasta (Figura 17).  

 



 
 

44 

 

Figura 17 - Ensaio de retração plástica. 
Fonte: Autoria própria. 

 

O sensor indutivo de deslocamento foi conectado a um sistema de aquisição 

do dados universal, modelo MX840B, da marca HBM. 

Este sistema transmite os dados para um software no computador, que gera um 

relatório em formato de planilha com os dados obtidos durante o período especificado. 

Com esses dados é possível gerar o gráfico de variação dimensional de ambos as 

pastas para a idade desejada. As pastas foram misturadas, lançadas no molde, 

cobertas com plástico e permaneceram durante 3 dias após o início das leituras de 

variação dimensional. O ensaio foi realizado em ambiente com temperatura controlada 

de 23 ± 2 °C. 

 
4.2.6.2 Retração Hidráulica 

O ensaio para determinação da retração hidráulica seguiu uma adaptação ao 

teste preconizado na ABNT NM 131- Concreto endurecido - Determinação da retração 

hidráulica ou higrométrica do concreto (1997). Foram moldados 3 corpos de prova 

para cada pasta utilizando moldes metálicos medindo 75x75x285 mm com pinos 

metálicos de referência nas extremidades, conforme apresenta a figura 18. Após a 

moldagem, as amostras foram colocadas em sacos plásticos com umidade de 95% e 

armazenadas em câmara climatizada com temperatura controlada de 23 °C. Após o 

desmolde, os corpos de prova foram armazenados em recipientes plásticos com 

umidade de 95% e temperatura controlada de 23 °C. 
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Figura 18 - Corpos de prova de retração hidráulica. 
Fonte: Autoria própria. 

 

A primeira leitura realizada foi aos 2 dias de hidratação, momento da desforma 

dos corpos de prova, e serviu como referência as demais leituras. Além desta, as 

leituras aconteceram aos 4, 7, 14 e 28 dias. Para a leitura da variação dimensional foi 

utilizado relógio comparador mecânico vertical e foram realizadas em ambiente com 

temperatura de 23 °C e umidade de 95%, conforme figura 19. Os procedimentos para 

medição foram de acordo com o preconizado pela ABNT NM 131 (1997). 

 

 

Figura 19 - Análise com comparador mecânico vertical. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 



 
 

46 

4.2.7 Avaliação da Microestrutura  

Este estudo em pastas teve como objetivo a avaliação da influência do lodo 

galvânico na formação dos compostos hidratados. Assim, foram realizadas as 

seguintes análises: Difração de Raios-X e Calorimetria Exploratória Diferencial para 

idades de 7 e 28 dias e Microscopia eletrônica de Varredura aplicada com 

Espectrometria de Energia Dispersiva para a idade de 28 dias. 

A interrupção da hidratação foi realizada nas idades descritas, onde as 

amostras após o teste de resistência mecânica, foram fragmentadas e imersas em 

solução de acetona padrão analítico (P.A.) durante 2 horas. Após este período, com 

o auxílio de uma bomba à vácuo as amostras foram filtradas e divididas em duas 

porções. Uma porção, mantida em fragmentos foi armazenada em recipiente plástico 

lacrado para posterior análise de MEV-EDS. A segunda porção foi triturada com o 

auxílio de almofariz e pistilo até se tornar passante em peneira de 0,150 mm (Figura 

20).  Antes de armazenadas as amostras foram secas em estufa, em temperatura de 

aproximadamente 75 °C durante 15 minutos, e acondicionadas em recipiente plástico 

lacrado para posteriores análises de DRX e DSC (Figura 21). 

 

 

Figura 20 - Aparatos para trituração das 
amostras. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 21 - Amostra acondicionadas em 
sacos lacrados. 

Fonte: Autoria própria.
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4.2.8.1 Difração de Raios-X (DRX) 

 A técnica é uma importante ferramenta na caracterização da microestrutura em 

materiais cristalinos.  

 Os parâmetros estruturais de cada amostra podem ser estabelecidos e 

reproduzidos de uma maneira segura, pois a técnica é considerada não destrutiva 

(MACHADO et. al., 2011). 

 Em materiais cimentícios a técnica é utilizada com o intuito de identificar as 

fases anidras, bem como os produtos de hidratação formados durante os períodos de 

hidratação do cimento. Através desta técnica identifica-se fases como a etringita onde 

o pico principal característico no difratograma está em aproximadamente 9,11° 2θ, 

gipsita em aproximadamente 11,6° 2θ e anidrita em aproximadamente 25,4° 2θ 

(GRACIOLI, 2016). 

 O ensaio foi realizado na Central de Análises, localizada na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, campus Pato Branco. O equipamento 

utilizado nas análises é da marca Rigaku, modelo Mini Flex e as condições 

experimentais adotadas foram:  

 Comprimento de onda de 1,54 Ᾰ.  

 Intervalo de leitura de 5⁰ a 70⁰ (2θ).  

 Passo de 0,02°.  

 Radiação de CuKα e voltagem da corrente de 40kV.  

As amostras foram compactadas manualmente em aparato apropriado e 

acondicionadas em porta amostras próprio do equipamento. A análise por difração de 

raios X foi realizada nas amostras com 7 e 28 dias de hidratação. O objetivo da 

aplicação da técnica é a identificação da composição mineralógica dos materiais e 

verificar os compostos hidratados que são formados durante as reações de hidratação 

do cimento supersulfatado. 

 

 

4.2.8.2 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

Calorimetria Exploratória Diferencial é uma técnica através da qual a diferença 

de fluxo de calor entre a amostra e um material de referência é medida em função da 

temperatura, quando a amostra e o material de referência são submetidos a um 
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programa controlado de temperatura. Esta técnica pode mostrar as alterações, físicas 

ou químicas, ocorridas na amostra, tais como desidratação, transição de fase, 

decomposição, entre outras (IONASHIRO; CAIRES; GOMES, 2014). 

O ensaio foi realizado na central de análises da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – Pato Branco, em equipamento da marca TA Instruments, modelo 

SDT Q600. As condições da análise foram as seguintes:   

 Taxa de aquecimento: 10 ºC.min-1 

 Cadinho: Alumínio com tampa furada. 

 Atmosfera do forno: gás N2, fluxo de 100 mL.min-1 

 Faixa de temperatura: 30 ºC a 600 ºC. 

 

 

4.2.8.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS) 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura é uma importante ferramenta 

para observação e caracterização em materiais sólidos com relação a sua 

microestrutura. O funcionamento do equipamento consiste em utilizar um feixe de 

elétrons de pequeno diâmetro para explorar a superfície da amostra, ponto a ponto, 

por linhas sucessivas e transmitir o sinal do detector a uma tela catódica cuja 

varredura está perfeitamente sincronizada com aquela do feixe incidente (DEDAVID, 

A. BERENICE; GOMES, I. CARMEM; MACHADO, 2007). Esta técnica nos permite a 

visualização da morfologia das partículas, assim como visto em nossos olhos 

(HOLLER; SKOOG; CROUCH, 2009). 

As análises de microscopia eletrônica de varredura foram realizadas no Centro 

Multiusuário de Caracterização de Materiais na Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná - UTFPR. O equipamento que será utilizado é da marca EVO, modelo MA 15, 

acoplado ao EDS, onde devem seguir as seguintes condições de análise:  

 Corrente de 15 kv.  

 Amostras com cobrimento de ouro. 

 Aumentos entre 150 a 10.000 vezes.  

A técnica foi aplicada em amostras cujo período de hidratação foi de 28 dias. A 

análise de microscopia eletrônica de varredura tem o objetivo de mostrar de maneira 

mais visual à formação das fases anidras e hidratadas das amostras. Além das 
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observações visuais é possível acoplar ao microscópio um detector de elétrons retro 

espalhados, o qual será responsável por análises químicas pontuais através da 

técnica dispersiva de raios X. A análise no modo EDS possibilita a observação de todo 

o espectro de raios X de modo simultâneo, permitindo uma análise qualitativa rápida 

dos principais elementos presentes na região analisada (MALISKA, 2005). 

 

 

4.2.8.4 Porosidade 

Em partículas sólidas, a área superficial específica é usualmente obtida através 

do método desenvolvido por Brunauer, Emmett e Teller e conhecido pelo nome de 

BET.  

As amostras foram avaliadas no Laboratório de catálise e produção de 

Biocombustíveis Universidade Federal do Paraná – UFPR-Palotina. 

As amostras foram previamente secas em estufa por 24 horas a 100 ºC. As 

isotermas de adsorção/dessorção foram registradas na temperatura do nitrogênio 

líquido utilizando o equipamento Nova 2000e da Quantachrome. As amostras foram 

submetidas a um pré-tratamento a 150ºC por 3 h, Sob vácuo para retirar toda umidade 

e espécies adsorvidas da superfície do material. Em seguida, foram caracterizadas 

através de isotermas de adsorção/dessorção de N2. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
5.1 Avaliação Microestrutural  

5.1.1 Avaliação pela técnica de difração de raios X 

As figuras 22 e 23 apresentam os difratogramas das pastas avaliadas, foram 

utilizados como referência os picos de etringita (E) em 9,11° 2  e gipsita (G) em 20,7° 

2 . 

 

 
Figura 22 - Difratograma CSS 80_20. 

Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 23 - Difratograma CSS 90_10 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

As pastas com maior percentual de sulfato de cálcio (CSS 80_20) 

apresentaram as maiores intensidades nos picos avaliados. Segundo Gracioli (2015), 

isso se deve à maior formação de etringita devido à maior disponibilidade de sulfato 

de cálcio e a partir do consumo de anidrita ou gipsita secundária presente na matriz 

sólida.  

Através das tabelas 7 e 8, para todas as pastas realizadas com adição de lodo 

galvânico, é possível verificar que a intensidade do pico da etringita diminui e o pico 

de gipsita aumenta comparando as amostras de referência, o mesmo foi observado 

no estudo de Gracioli et. al. (2015). Angulski da Luz e Hooton (2015), afirmam também 

que a solubilidade do sulfato de cálcio desempenha um papel muito importante no 

processo de hidratação. Sendo assim, o lodo galvânico proporciona uma menor 

dissolução do sulfato de cálcio, resultando num efeito negativo na formação dos 

compostos hidratados e consequentemente uma diminuição da resistência mecânica.  

 



 
 

51 

Tabela 7 - Intensidade dos picos de etringita (E) e gipsita (G) nas proporções avaliadas aos 7 
dias. 

Proporção 

Intensidade  

Etringita (E) 

9,11°  

Intensidade  

Gipsita (G) 

20,7° 

80 20 176 469 

80 20+LG 155 504 

90 10 181 137 

90 10+LG 132 230 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 8 - Intensidade dos picos de etringita (E) e gipsita (G) nas proporções avaliadas aos 28 
dias. 

Proporção 

Intensidade 

Etringita (E) 

9,11°  

Intensidade  

Gipsita (G) 

20,7° 

80 20 239 388 

80 20+LG 239 449 

90 10 192 120 

90 10+LG 166 220 

Fonte: Autoria própria. 

 

 
5.1.2 Avaliação pela técnica de calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

Durante o tempo de cura do CSS é possível identificar os picos de etringita, 

gipsita e CSH, embora seus picos não apresentem temperatura de decomposição 

precisa, podendo apresentarem faixas características.  

Durante a formação de determinados compostos hidratados podem ocorrer 

sobreposições, como é o caso do CSH, que em análises térmicas pode ocorrer em 

faixas de temperatura concomitantes com as decomposições da etringita e/ou gipsita 

(GRUSKOVNJAK et. al. 2008).  

A etringita apresenta uma faixa de aparecimento de seus picos de 90 – 110 °C, 

a gipsita na faixa de 120 – 130 °C e o C-S-H mostra-se de difícil identificação devido 

ao fato de seus picos se sobreporem aos de etringita (GARG; JAIN; SINGH, 2009).  

As figuras 24 e 25 mostram os resultados das análises de DSC e pode-se 

observar que os picos de etringita para todas as pastas realizadas foram identificados 
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em aproximadamente 110 °C e gipsita em 140 °C. Os picos de C-S-H foram 

identificados apenas nas pastas sem adição do lodo galvânico e faixa de 60 – 75 °C. 

 
 

 
Figura 24 - Curvas de DSC CSS 80_20. 

Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 25 - Curvas de DSC CSS 90_10. 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

Os picos de etringita e gipsita são identificados em todas as pastas de CSS e 

em todas as idades de cura. Aos 7 dias de cura, pode-se observar que o pico de 

gipsita apresenta maior intensidade nas pastas com maior quantidade de sulfato de 

cálcio (CSS 80_20) corroborando com o que foi encontrado por Gracioli, (2016) e 

afirma que a formação dos picos de etringita estão diretamente ligados ao consumo 

de anidrita e gipsita secundária, assim sendo, quanto maior a disponibilidade de 

sulfato de cálcio para reação, maior será a formação da etringita na matriz.  

A comprovação da formação da etringita a partir do consumo de gipsita é 

confirmado através das análises dos picos na idade de 28 dias, e, em todas as pastas, 

que mostram o aumento de intensidade nos picos de etringita e diminuição dos picos 

de gipsita. 

 É possível notar que aos 28 dias de hidratação as pastas apresentam picos 

mais intensos dos compostos hidratados formados, o mesmo é visto nas análises de 

DRX. 

A adição do lodo galvânico diminui a intensidade dos picos de etringita em 

ambas as pastas avaliadas, assim, é possível associar a queda de resistência 

mecânica do material quando comparado a referência.  

Aos 28 dias de hidratação é possível identificar os picos de C-S-H apenas nas 

amostras de referência. Tal fato pode ser explicado pela inibição do processo de 

hidratação devido à presença de lodo galvânico nessas amostras. 
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5.1.3 Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Com o objetivo de identificação da morfologia das fases hidratadas observadas 

nas análises de DRX e DTA, as pastas dos cimentos supersultados, de referência e 

com adição de lodo galvânico, com 28 dias de hidratação foram observadas em 

microscópico eletrônico de varredura (MEV). 

As figuras 26 e 27 apresentam as micrografias das pastas de cimento 

supersulfatado nas proporções 80_20 e 90_10. 

 

 

Figura 26 - Micrografia CSS 80_20. 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 27 - Micrografia CSS 90_10. 
Fonte: Autoria própria. 

  

A figura 26 refere-se a proporção 80_20, através da análise dos principais 

compostos hidratados formados, nota-se a formação de agulhas de etringita bem 

definidas confirmando o que foi encontrado nas análises de DRX e DSC. Em 

comparação com a figura 27 que representa a proporção 90_10, também é visualizada 

a formação de agulhas de etringita, embora em tamanhos inferiores aos observados 

na proporção 80_20. Segundo Gracioli (2016), o tamanho das agulhas de etringita e 

seu alongamento estão diretamente ligados com a resistência mecânica. Assim, pode-

se justificar a maior resistência à compressão encontrada na proporção 80_20. 

 As figuras 28 e 29 apresentam as micrografias das pastas de cimento 

supersulfatado com adição de lodo galvânico. 
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Figura 28 - Micrografia CSS 80_20+10LG. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 
Figura 29 - Micrografia CSS 90_10+10LG.x 

Fonte: Autoria própria. 

  

As figuras 28 e 29 evidenciam a formação de fissuras nas amostras com adição 

de lodo galvânico e é observada em maior quantidade na proporção 80 20, o que pode 

estar associado ao fato das amostras terem sido anteriormente submetidas ao teste 

de resistência à compressão, prejudicando a análise da origem da fissuração. 
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 A formação de etringita nas amostras com adição de lodo galvânico é 

evidenciado através das figuras 30 e 31. 

 

Figura 30 - Micrografia CSS 80_20+10LG evidenciando etringita. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

 

Figura 31 - Micrografia CSS 90_10+10LG evidenciando etringita. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

 A formação da fase etringita também é observada nas amostras com adição de 

lodo galvânico, embora menos evidenciado com relação as amostras sem adição de 
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lodo galvânico (Figuras 26 e 27). Embora as observações nas análises de MEV sejam 

qualitativas, as mesmas confirmam o que foi observado pela técnica de DRX. Nota-se 

que os picos de etringita na amostra 80_20+10LG (Figura 30) são mais alongados e 

melhores definidos.  

 As micrografias apresentadas comprovam a formação das fases hidratadas 

para as amostras de cimento supersulfatado de referência e com adição de lodo 

galvânico, evidenciando o que foi apresentado nos resultados de DRX e DSC. 

 As micrografias apresentadas nas figuras 32 e 33 representam as amostras 

com adição de lodo galvânico com análise química com EDS. 

 

 

Figura 32 -  Micrografia CSS 80_20+LG com análise química com EDS. 
Fonte: Autoria própria. 

 



 
 

58 

 

Figura 33 - Micrografia CSS 90_10+LG com análise química com EDS. 
Fonte: Autoria própria. 

As análises químicas com EDS realizadas nas amostras são apresentadas nas 

tabelas 9 e 10. 

 

Tabela 9 - Análise pontual do CSS 80 20+LG 

Elemento  Espectro 1 

(Ponto 1) 

Espectro 2 

(Ponto 1) 

C  - 11,75 

O  53,55 65,92 

Mg  0,29 0,44 

Al  0,93 0,69 

Si  3,11 1,93 

S  8,48 7,80 

Ca  32,33 11,04 

Cr  1,31 0,45 

Total 100 100 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 10 - Análise pontual do CSS 90 10+LG 

Elemento   Espectro 1 

(Ponto 1) 

Espectro 2 

(Ponto 2) 

Espectro 3 

(Ponto 3) 

C   86,32 7,57 5,24 

O   13,22 14,70 15,03 

Mg   - - 0,38 

Al   - 0,95 1,29 

Si   - 4,08 5,27 

S   - 15,45 17,62 

Ca   0,46 55,72 53,38 

Cr   - 1,53 1,76 

Total  100 100 100 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os pontos 1 e 2 foram obtidos sobre as agulhas de etringita presentes na 

amostra CSS 80 20+LG, pela energia dispersiva foi possível a identificação pela 

energia dispersiva foi possível a identificação da presença do metal cromo (figura 32). 

Os pontos 2 e 3 foram obtidos sobre as agulhas de etringita presentes na 

amostra CSS 90_10+LG (figura 33), pela energia dispersiva também foi possível a 

identificação da presença do metal cromo. 

 

 5.1.4 Porosidade 

 

Os gráficos de porosidade são apresentados nas figuras 34-37. 
 

 
Figura 34 - Gráfico de porosidade CSS 80_20 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 35 - Gráfico de porosidade CSS 80_20+LG 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

 
Figura 36 - Gráfico de porosidade CSS 90_10 

Fonte: Autoria própria. 

 
 



 
 

61 

 
Figura 37 - Gráfico de porosidade CSS 90_10+LG 

Fonte: Autoria própria. 

 
Através das figuras é possível evidenciar que o volume de poros nas amostras 

com adição de lodo galvânico é superior em relação a suas proporções de referência. 

Os valores médios de volume dos poros são apresentados na tabela 11. 

. 

Tabela 11 - Volume dos poros 

Proporção 

 Volume médio dos poros 

(Centímetro cúbico/grama) 

80_20  0,115 

80_20 +10LG  0,131 

90_10  0,087 

90_10+10LG  0,126 

Fonte: Autoria própria. 

  

Uma grande quantidade de poros também pode ser prejudicial para a formação 

dos compostos hidratados (DING et al., 2014). Um maior volume de poros pode ter 

influência nos testes de lixiviação, dificultando a retenção dos poluentes na matriz do 

cimento. 

 
 
5.2 Avaliação do Calor de Hidratação 

As figuras 38 e 39 apresentam as curvas de calor liberado e calor total 

acumulado para as pastas de CSS nas proporções estabelecidas.  
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Figura 38 - Fluxo de calor CSS. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 
Figura 39 - Calor de hidratação. 

Fonte: Autoria própria. 

 
 As pastas com adição de lodo galvânico, em ambas proporções, apresentaram 

tempos de ocorrência do pico principal e de calor total de hidratação superiores a suas 

pastas de referência. Esse acréscimo pode estar associado a hipótese do lodo 

galvânico ter atuado como um filer os quais, embora sejam inertes, podem atuar como 

agentes de nucleação e acelerar a hidratação do cimento (SILVA, 2010). 

Para a proporção 80_20 verifica-se os maiores picos de fluxo de calor e calor 

de hidratação. A proporção 90_10 apresentou picos de fluxo de calor menores e seu 

calor de hidratação também foi menor. Tal efeito é comprovado pelos resultados 

obtidos pela técnica de DRX, onde a intensidade dos picos para a proporção 80_20 

apresentou os melhores resultados.  

 O comportamento do fluxo de calor liberado apresentado pelas pastas de CSS 

são similares ao encontrado nos estudos de Gracioli et. al. (2017), Liu et. al. (2015) e 

Rubert et. al. (2015).  Gracioli (2015), em seu estudo afirma que similaridade do calor 

de hidratação se dá através do percentual de ativador alcalino. Matschei et al. (2005), 

levanta a hipótese de que o alto teor de sulfato de cálcio, associado ao alto teor de 

ativador alcalino poderia causar aumento nos tempos de pega, justificando o 

comportamento das pastas devido à precipitação e crescimento de cristais de etringita 

na superfície dos grãos de escória. Tendo em vista que a quantidade de ativador 

alcalino utilizado neste estudo foi fixada em 5% de CPV, pode-se justificar o maior 

período dormente observado nas pastas 20% de fosfogesso (fonte de sulfato) em 

relação à 10% de fosfogesso.  
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5.3 Variação Linear 

Os gráficos de variação dimensional no estado plástico são apresentados nas 

figuras 40 e 41. 

 

 

Figura 40 – Variação dimensional no estado 
plástico CSS 80 20. 

Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 41 -  Variação dimensional no estado 

plástico CSS 90 10. 
Fonte: Autoria própria. 

 
A partir dos gráficos nota-se que a adição de lodo galvânico nas pastas de 

referência, em ambas as proporções, aumentou a retração durante as primeiras 48 

horas. Além disso, pode-se observar inconstância nos gráficos, fato atribuído a 

diferenças na temperatura durante o ensaio. As figuras 45-48, localizadas no apêndice 

B, apresentam a temperatura ambiente ao longo das 48 horas de ensaio, onde 

observa-se variações de seus valores, sendo assim, a temperatura não apresentou 

constância como era esperado.  

A amostra CSS 80_20 apresentou maior formação de compostos hidratados, 

entre eles a etringita apresenta propriedades expansivas, e que a adição de lodo limita 

a formação desse produto da hidratação, os resultados obtidos são confirmados pela 

análise de DRX. 

Os gráficos de variação dimensional secagem média são apresentados nas 

figuras 42 e 43, respectivamente. 
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Figura 42 – Variação dimensional média por 

secagem proporção 80_20 
Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 43 – Variação dimensional média por 

secagem proporção 90_10 
Fonte: Autoria própria. 

 

Através dos gráficos é possível observar um comportamento semelhante entre 

as amostras, onde as proporções de referência apresentam retração ao longo do 

tempo. Já a adição de lodo galvânico, em ambas as proporções, influenciou 

significativamente, onde a proporção 80 20 apresentou valores mais altos de 

expansão. O lodo galvânico mostrou-se um inibidor da retração, aumentando a 

retração total, tal fato relacionado a menor formação de etringita (Composto 

expansivo) confirmado pelas análises de DRX e DSC.  

 
5.4 Avaliação da resistência mecânica  

A figura 44 apresenta os resultados obtidos nos testes de resistência mecânica, 

com o intuito de avaliar o comportamento da substituição do lodo galvânico no CSS. 

Para isso, avaliou-se tal comportamento através da técnica de resistência a 

compressão aos 7 e 28 dias de hidratação. Todos os valores de resistência à 

compressão estão exibidos nas tabelas 14–17 localizadas no Apêndice C. 

 



 
 

65 

 

Figura 44 - Resistência à compressão CSS. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 
 

Os valores da resistência à compressão apresentados na figura 44 apresenta 

todas proporções estudadas. Nota-se que houve um aumento significativo em todas 

as proporções dos 7 aos 28 dias.  Aos 7 dias de hidratação, a amostra CSS 80_20 

apresentou os maiores valores para este teste. Pode-se perceber também que a 

adição do lodo galvânico nas amostras de referência interferiu em seu desempenho 

mecânico, diminuindo o valor de resistência obtido, em relação a sua proporção de 

referência.  

As amostras com maior quantidade de sulfato de cálcio CSS 80_20 

apresentaram os melhores resultados para esta análise. O ganho de resistência das 

amostras é associado a formação da etringita, justificando assim os valores 

encontrados. 

 Como a quantidade de ativador alcalino adicionada em todas as proporções 

foi a mesma, os resultados indicam que a dissolução da escória foi maior nessa 

proporção, e ocorreu a maior formação dos compostos hidratados. Gruskovnjak et. al. 

(2008), explicam que o desenvolvimento da resistência à compressão depende da 

característica e volume dos compostos hidratados formados e, portanto, sobre as 

interações ocorridas entre os componentes sólidos e líquidos.  

 Através do teste t, com intervalo de confiança de 95%, verifica-se que os 

resultados obtidos em todas as idades apresentam diferença significativa, sendo 
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assim, não podendo ser classificados como iguais.  Os dados são apresentados no 

apêndice D, tabelas 18-21. 

 
 
5.5 Avaliação da Lixiviação 

O limite de detecção estabelecido pela norma vigente de ensaio de lixiviação 

para cromo total em resíduos sólidos (NBR 10.004, 2004) é de 5 mg/L.  

A tabela 12 apresenta os valores de lixiviação e eficiência da retenção do metal 

cromo (VI) e cromo (total) presente no lodo galvânico nas pastas de cimento 

supersulfatado com 28 dias de hidratação.  

 
Tabela 12 - Resultados da análise de lixiviação de cromo total e cromo hexavalente em CSS. 

Amostra 

Concentração Inicial 

(m/m) 

Cr 

Concentração Lixiviada* 

(mg/L) 

Cr (VI)    Cr Total 

Eficiência na retenção de 

Cromo 

Cr (VI)    Cr Total 

80_20 

+10LG 

1,96% <0,05      0,730 100%     99,89% 

90_10 

+10LG 

2,20% <0,05      0,380 100%     99,95% 

*Limite de detecção de 0,05 mg/L para Cr (VI) e 0,008 mg/L para Cr total  
Fonte: Autoria própria. 

 

Através da tabela 12, verifica-se que as duas proporções realizadas estão 

dentro dos limites estabelecidos pela norma (NBR 10.004, 2004), caracterizando sua 

eficiência no processo de retenção do cromo total. Isso sugere que o cromo pode ser 

imobilizado nas pastas de cimento supersulfatado e possibilitando a proteção 

ambiental, fato comprovado pelo MEV-EDS aplicado nas agulhas de etringita. 

Pode-se observar a maior retenção de cromo total e maior eficiência foi 

registrada na proporção 90_10. Tal fato não foi relacionado a maior formação de 

etringita na amostra CSS 80_20, mas sim, relacionada a menor fissuração (MEV), 

menor expansão (estado plástico), morfologia da etringita (MEV) e menor volume 

médio de poros (BET) para amostra 90_10.  

 

6 CONCLUSÕES  
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O estudo desenvolvido apresentava como objetivo a avaliação da influência da 

adição de lodo galvânico no processo de hidratação do cimento supersulfatado, 

concluiu-se que: 

 O lodo galvânico inibiu a formação da etringita, aumentou a formação da gipsita 

(7 dias).  

 O calor de hidratação aumentou (Formação de gipsita), a resistência mecânica 

e a expansão reduziram devido a menor formação da etringita.  

Para a avaliação e comparação da eficiência do cimento supersulfatado em 

diferentes proporções quanto à retenção do cromo:  

 A proporção 90_10 apresentou maior retenção de cromo.  

Correlacionando as propriedades mecânicas e microestruturais com a lixiviação 

das pastas de CSS:  

 Menor fissuração, menor expansão, morfologia da etringita e menor volume de 

poros (CSS 90 10);  

 As pastas com adição de lodo galvânico atenderam ao limite estabelecido pela 

norma;  

 O material cumpre o objetivo de ser uma opção para o tratamento do metal 

cromo e seu papel de proteção ambiental. 
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APÊNDICE A – Quantidade de material utilizado na elaboração das pastas de 

CSS 

 

Tabela 13 - Quantidade dos materiais utilizados no preparo das pastas de CSS e CSS+LG 

Proporção 

Escória de  

Alto Forno (g) 

Sulfato de  

Cálcio (g) 

Ativador  

Alcalino (g) 

Lodo 

Galvânico (g) 

Água (g) 

80 20 121,6 30,4 8 _ 64 

80 20+LG 109,44 30,4 8 12,16 64 

90 10 136,8 15,2 8 - 64 

90 10+LG 123,12 15,2 8 13,68 64 

Fonte: Autoria própria. 

 

APÊNDICE B -  Gráficos de Temperatura durante o ensaio de retração plástica. 

 

 

Figura 45 - Gráfico da temperatura durante o ensaio de retração plástica do CSS 80 20. 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 46 - Gráfico da temperatura durante o ensaio de retração plástica do CSS 80 20+LG. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 47 - Gráfico da temperatura durante o ensaio de retração plástica do CSS 90 10. 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 48 - Gráfico da temperatura durante o ensaio de retração plástica do CSS 90 10+LG. 
Fonte: Autoria própria. 

 

APÊNDICE C – Resistência à compressão das pastas de CSS e CSS+LG. 

 

Tabela 14 - Resistência mecânica dos corpos de prova da amostra CSS 80 20 

Proporção 

80 20 

Resistência à compressão (MPa) 

                7 dias                                     28 dias 

CP1 20,06 25,37 

CP2 18,38 26,04 

CP3 18,82 27,41 

Média 19,09 26,27 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 15 - Resistência mecânica dos corpos de prova da amostra CSS 80 20+LG 

Proporção 

80 20+LG 

Resistência à compressão (MPa) 

                7 dias                                     28 dias 

CP1 15,48 26,23 

CP2 16,85 22,03 

CP3 15,61 24,2 

Média 15,98 24,15 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 16 - Resistência mecânica dos corpos de prova da amostra CSS 90 10 

Proporção 

90 10 

Resistência à compressão (MPa) 

                7 dias                                     28 dias 



 
 

80 

CP1 14,88 22 

CP2 14,44 21,88 

CP3 15,48 19,81 

Média 14,93 21,23 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Tabela 17 - Resistência mecânica dos corpos de prova da amostra CSS 90 10+LG 

Proporção 

90 10+LG 

Resistência à compressão (MPa) 

                7 dias                                     28 dias 

CP1 10,65 15,42 

CP2 10,49 16,44 

CP3 11,03 16,5 

Média 10,72 16,12 

Fonte: Autoria própria. 

 

APÊNDICE D – Análise estatística das amostras CSS e CSS+LG 

 
Tabela 18 - Teste t-student para as amostras CSS 80 20 e CSS 80 20+LG aos 7 dias. 

Teste T-student 

Grupo 1: 80 20 

Grupo 2: 80 

20+LG  

 

Média  

80 20 

 

Média  

80 

20+LG 

T-

Valor 

 

df 

 

p-valor 

 

N  

80 

20 

 

N  

80 

20+LG 

 

SD 

80 20 

 

SD  

80 

20+LG 

 

19,08 

 

15,98 

 

4.6644 

 

4 

 

0.0095 

 

3 

 

3 

 

0,8711 

 

0,7562 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Tabela 19 - Teste t-student para as amostras CSS 80 20 e CSS 80 20+LG aos 28 dias. 

Teste T-

student 

Grupo 1: 80 20 

Grupo 2: 80 

20+LG  

 

Média  

80 20 

 

Média  

80 

20+LG 

T-

Valor 

 

Df 

 

p-valor 

 

N 80 

20 

 

N  

80 

20+LG 

 

SD  

80 20 

 

SD  

80 

20+LG 

 

26,27 

 

24,15 

 

1.5667 

 

4 

 

0.1922 

 

3 

 

3 

 

1,0398 

 

2,1003 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 20 - Teste t-student para as amostras CSS 90 10 e CSS 90 10+LG aos 7 dias. 

Teste T-student 

Grupo 1: 90 10 

Grupo 2: 90 

10+LG  

 

Média  

90 10 

 

Média  

90 

10+LG 

T-

Valor 

 

df 

 

p-valor 

 

N  

90 

10 

 

N  

90 

10+LG 

 

SD  

90 10 

 

SD  

90 

10+LG 

 

14,93 

 

10,72 

 

12.335 

 

4 

 

0.0002 

 

3 

 

3 

 

0,5220 

 

0,2773 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Tabela 21 - Teste t-student para as amostras CSS 90 10 e CSS 90 10+LG aos 28 dias. 

Teste T-student 

Grupo 1: 90 10 

Grupo 2: 90 

10+LG  

 

Média  

90 10 

 

Média  

90 

10+LG 

T-

Valor 

 

df 

 

p-valor 

 

N  

90 

10 

 

N  

90 

10+LG 

 

SD  

90 10 

 

SD  

90 

10+LG 

 

21,23 

 

16,12 

 

6.4477 

 

4 

 

0.0029 

 

3 

 

3 

 

1,2312 

 

0,6069 

Fonte: Autoria própria. 

 


