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Introdução 

Atualmente há um foco na utilização de 

resíduos inorgânicos na produção de materiais para 

indústria civil, especialmente no setor cimentício. Tal 

interesse está relacionado com a alta demanda de 

recursos naturais não renováveis e 

consequentemente a enorme emissão de dióxido de 

carbono, um dos gases responsáveis pelo efeito 

estufa. Utilizado na construção civil de várias 

maneiras, o cimento Portland comercial é composto 

por uma mistura do clínquer com diferentes 

agregados. A etapa de clinquerização é a 

responsável por grande parte da emissão total de 

dióxido de carbono na produção de cimento 

Portland. Neste contexto, a produção de cimento 

Portland com a utilização de cinzas de carvão 

mineral na situação de substituto parcial, é uma 

solução para o problema de disposição final dos 

resíduos de termelétricas e simultaneamente, têm-

se a redução do consumo de recursos naturais não-

renováveis, de energia e das emissões de CO2 no 

processo de clinquerização. 

No trabalho foram utilizados os seguintes 

materiais: cimento Portland do tipo CP II F 32 e o 

resíduo (CC), que contém cinzas de carvão mineral 

e o rejeito do processo de dessulfurização, 

composto essencialmente de gipsita. Os materiais 

foram caracterizados utilizando técnicas de FRX e 

DRX. A avaliação dos efeitos da substituição parcial 

do cimento pelo material contendo cinzas de carvão 

nas etapas de hidratação do cimento foi realizado 

utilizando a técnica de análise térmica diferencial 

não-convencional (NCDTA) descrito em JUNIOR, 

2017¹. As substituições em massa de cimento por 

cinzas ocorreram nas proporções de 10 a 40%. 

Utilizou-se razão w/c de 0,6. 

Resultados e Discussão 

Na figura 1 temos os resultados da análise 

DRX do resíduo CC. A reação de formação de 

etriguita, que ocorre nas primeiras etapas da 

hidratação do cimento, é controlada pela quantidade 

de sulfato de cálcio presente na pasta. O resíduo 

gerado no processo de dessulfurização é marcado 

por conter uma grande quantidade de sulfato de 

cálcio. Com excesso deste componente, podemos 

observar na Figura 2, a formação (0-3 horas) e a 

precipitação de etriguita é significamente maior. 

Figura 1. Análise DRX do resíduo CC 

  Assim, podemos verificar um efeito 

retardante do período de aceleração (3-10 horas), 

responsável pela formação dos compostos 

relacionados com a resistência do cimento 

endurecido. Esta camada de precipitado dificultam a 

difusividade dos íons nas partículas não hidratadas, 

diminuindo a velocidade das reações de hidratação. 

Figura 2. Curva NCDTA das pastas produzidas 

Conclusões 

O procedimento de análise NCDTA permitiu 

avaliar qualitativamente de forma satisfatória a 

influência da presença do resíduo CC, quando 

utilizado em substituição parcial ao cimento, nas 

principais reações de hidratação da pasta cimentícia 

nas horas iniciais. Para uma análise quantitativa faz-

se necessário o uso de análises termogravimétricas. 

O uso das técnicas de FRX e DRX auxiliaram na 

verificação da composição do resíduo CC e por 

consequência corroborou com o entendimento dos 

resultados obtidos por NCDTA. 
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