
RESISTÊNCIA AO ATAQUE ÁCIDO DE ARGAMASSAS DE CIMENT O 

PORTLAND PRODUZIDO COM RESÍDUO DE BAUXITA COMO ADIT IVO 

POZOLÂNICO. 

Thiago Gabriel Ferreira Balbino1, Gustavo Mattos Fortes1, Rafaela Roberta Lourenço1, Marcelo 

Montini2 e José de Anchieta Rodrigues1. 

1 Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PPGCEM) /Grupo de 

Engenharia de Microestrutura de Materiais (GEMM), Departamento de Engenharia de Materiais 

(DEMa), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos - SP, Brasil. 
2 Alcoa Alumínio S.A., Poços de Caldas - MG, Brasil. 

 

RESUMO 

As estruturas que contém cimento Portland estão usualmente expostas a ambientes 

agressivos, o que requer o conhecimento do desempenho desses materiais em 

condições deletérias.  

Neste trabalho, avaliou-se a resistência ao ataque ácido de argamassas de cimento 

Portland comum (CPI) e composto (CPII-Z), acrescentando-se ao primeiro resíduo 

de bauxita (RB) como aditivo pozolânico em diferentes condições: sem calcinação, 

calcinado a 400°C e a 600°C. Os corpos de prova for am submetidos à ação dos 

ácidos HCl e H2SO4, ambos com concentração de 1,0 Mol L-1, por 28 dias, 

monitorando-se a perda de massa e a natureza do material lixiviado por emissão 

atômica com plasma indutivamente acoplado (ICP). Os produtos de hidratação 

foram estudados por análise termogravimétrica (ATG) e difração de raios X (DRX) 

das pastas hidratadas de cimento. 

Pôde-se observar uma redução da quantidade de portlandita formada nas pastas 

contendo RB, indicando uma possível atividade pozolanica do resíduo. As 

argamassas com RB se mostraram mais resistentes ao HCl, enquanto que aquelas 

com RB calcinado apresentaram melhor desempenho frente ao H2SO4. 

Palavras chaves: resíduo de bauxita, pozolanicidade, cimento Portland, durabilidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O resíduo de bauxita (RB) é gerado em grande quantidade durante produção 

de alumínio metálico, sendo disposto em reservatórios projetados especialmente 
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para este fim. Devido à alta alcalinidade do RB, a manutenção e construção dessas 

áreas de disposição demandam altos custos para a indústria e, consequentemente, 

para os consumidores do alumínio [1]. 

Uma das alternativas de seu reaproveitamento é a aplicação em cimento 

Portland como aditivo pozolânico, já que o resíduo possui uma alta área superficial e 

contém altas concentrações de Fe2O3, Al2O3 e SiO2. 

Um material pozolânico é um pó fino a base de silicatos e aluminossilicatos 

que tem a propriedade de converter a portlandita (Ca(OH)2) formada durante a 

hidratação do cimento em C-S-H, proporcionando uma melhora na durabilidade de 

concretos e argamassas [2,3].  

Alguns autores constataram que a calcinação do RB entre 600°C e 800°, para 

desidratação do hidróxido de alumínio, pode aumentar a atividade pozolânica do 

mesmo em consequência de um aumento da área superficial [4]. 

A portlandita é o produto de hidratação mais susceptível a deterioração em 

uma estrutura hidratada de cimento [5-7]. 

Quando um concreto ou argamassa entra em contato com um ambiente 

ácido, a deterioração ocorre, majoritariamente, por meio da reação com o Ca(OH)2, 

formando sais que são facilmente lixiviados, como mostrado nas equações A e B [8] 

a seguir: 

Ca(OH)2 + H2SO4 � CaSO4.2H2O   (A) 

 

Ca(OH)2 + 2HCl � CaCl2 + 2H2O   (B)  

A lixiviação destes componentes promove perda de massa e aumento da 

porosidade, tornando a estrutura instável e comprometendo sua utilização. 

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a resistência ao 

ataque ácido de argamassas de cimento Portland comum (CPI) utilizando resíduo de 

bauxita como aditivo pozolânico.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste trabalho, os ensaios tomaram como base o cimento Portland CPII- Z 32 

(6-14% de pozolana) [9]. Assim, foram produzidos cimentos com adição de 15 % de 

resíduo de bauxita ao cimento Portland comum (CPI) em diferentes condições: sem 

calcinação (RB), calcinado a 400°C (RB400) e a 600° C (RB600). O resíduo foi obtido 
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da Alcoa Poços de Caldas, sendo secado e moído até passar na peneira de #200 

mesh (75 µm). As características físicas e químicas do RB foram fornecidas pela 

Alcoa e estão apresentadas na tabela 1 

Tabela 1: Características físicas e químicas do RB 

Características  RB 

Fe2O3 (%) 25,60 

Al2O3 (%) 22,80 

SiO2 (%) 20,30 

Na2O (%) 11,20 

TiO2 (%) 3,87 

K2O (%) 1,69 

CaO (%) 1,64 

Outros constituintes (%)* 2,60 

LOI a 1100°C (%) 10,30 

Densidade média (g/cm3) 2,99 

Área superficial (m2/g) 29,3 

 

A porosidade aparente das argamassas foi medida pelo método de 

Arquimedes em corpos de prova cilíndricos 20,0 mm x 20,0 mm, relação cimento 

areia (traço) 1:3 e razão água/cimento 0,487. Neste caso, utilizou-se querosene para 

se evitar a continuidade da hidratação das argamassas. 

Os ensaios de resistência ao ataque ácido foram realizados segundo a norma 

ASTM C267, que não especifica o tipo de solução agressiva, mas determina as 

condições em que o ensaio deve ser realizado. Os corpos de prova foram 

preparados com uma razão água/cimento 0,487 e traço 1:3. Os moldes utilizados 

possuem formato cilíndrico com dimensões 25 x 25 mm e a cura foi realizada em 

ambiente saturado de água por 28 dias a 23°C. Depoi s de curados, três corpos de 

prova de cada argamassa foram introduzidos nas soluções de ácido sulfúrico e 

clorídrico, separadamente, ambas com concentração de 1mol L-1 a temperatura de 

23°C. Semanalmente, as soluções ácidas foram renova das e os corpos de prova 

lavados com água destilada e secados para serem pesados, avaliando-se a perda 

de massa. Após sete dias de imersão, retirou-se uma alíquota da solução ácida a 

ser renovada para avaliação da natureza do material lixiviado solúvel em um 
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aparelho de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado (ICP) da marca 

PerkinElmer Inc., modelo Optima 5300. 

Foram preparadas pastas de cimento (água e cimento) para o estudo dos 

produtos de hidratação formados. As pastas possuíam razão água/cimento 0,25 [10] 

e foram curadas em ambiente saturado de água por 28 dias a 23°C. Após este 

período, os materiais foram moídos até passarem na malha de #200 mesh e 

caracterizados por análises termogravimétricas (TG) e de difração de raios-X (DRX). 

As análises de DRX foram realizadas em um difratômetro Bruker modelo D8 

FOCUS com radiação Cu kα (λ= 1,5406 A), tensão de 40kV, varredura com passo 

de 0,02° (2 θ) , tempo por passo de 28s e intervalo de varredura de 5 a 75°(2 θ). 

As análises termogravimétricas foram feitas em um equipamento da marca 

Netzsch modelo STA449 F3 Jupiter, com taxa de aquecimento de 10°C por minuto 

de 25°C até 800°C e um fluxo de ar sintético (aprox imadamente 20%O2 e 80%N2) de 

20 mL/min. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Produtos de Hidratação 

Difração de Raios x 

Os difratogramas de raios-X das pastas hidratadas de cimento Portland estão 

apresentados na Figura 1. 
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Figura 1: Difratogramas das pastas hidratadas de cimento Portland após 28 dias de cura: 1-
Portlandita; 2- Gesso; 3- Etringita; 4- C3S; 5- C2S; 6- MgO.  
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Os principais produtos de hidratação encontrados foram a portlandita e a 

etringita. O MgO e as fases anidras C3S e C2S, também puderam ser constatados 

em todas as pastas analisadas. 

Verificou-se um mesmo padrão de difração para os materiais contendo RB, 

RB400 e RB600. No entanto, houve um pico diferente em 2θ= 11,6° relativo ao 

gesso que não reagiu, indicando que o uso do RB dificulta a formação do 

monossulfualuminato e etringita [9].  

Além disso, os picos de difração da portlandita se mostraram muito mais 

intensos nas referências do que nas pastas com RB. 

Análise termogravimétrica  

A análise termogravimétrica (TG) e termogravimétrica diferencial (DTG) das 

pastas de cimento Portland estão apresentadas na Figura 2. 

70

80

90

100

Temperatura (°C)

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

D
T

G
/(%

/m
in)

RB400

100 200 300 400 500 600 700 800

T
G

/(
%

)

RB

RB600CSH e Etringita

Gesso

Ca(OH)
2

CPI
CPII

 

Figura 2: Análise termogravimétrica (esquerda) e termogravimétrica diferencial (direita) das pastas 
hidratadas de cimento Portland. 

Por meio das análises de DTG foi possível observar os picos característicos 

de decomposição dos principais componentes da pasta hidratada de cimento 

Portland. 

Entre 80°C e 200°C ocorre a desidratação do C-S-H e  da etringita [11]. As 

pastas contendo RB apresentaram um segundo pico entre 150 e 180°C, 

provavelmente, devido a transição do sulfato de cálcio dihidratado (gesso) para 

hemidratado. [11-12], confirmando os resultados da análise por DRX. 
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Entre 350°C e 500°C ocorre a decomposição da portla ndita. Dessa forma, a 

perda de massa percentual obtida pela análise TG na faixa de temperatura 

correspondente a este pico na DTG fornece uma estimativa da quantidade de 

Ca(OH)2. Estes resultados estão apresentados na tabela 2. 

 

Tabela 2: Quantificação estimada de portlandita após 28 dias de cura. 
 

Observa-se que houve uma redução significativa no teor de portlandita 

formada nas pastas contendo RB. Considerando-se que a reação pozolânica atua 

na conversão de Ca(OH)2 em C-S-H, verifica-se uma potencial atividade pozolânica 

do resíduo de bauxita. 

Porosidade Aparente 

A Figura 3 apresenta a porosidade aparente das argamassas de cimento 

Portland, em que as barras de erro expressam os valores máximo e mínimo obtidos 

de 5 medidas realizadas. 

 

Figura 3: Porosidade aparente das diferentes argamassas preparadas após 28 dias de cura. 

Os valores de porosidade se mostraram próximos com exceção das 

argamassas contendo RB600, que apresentaram um menor valor (6,8%). 

A porosidade aparente representa os poros com abertura para a superfície 

externa de um material, onde as moléculas de água contendo componentes 

agressivos conseguem penetrar [7]. 

Dessa forma, os corpos de prova com RB600 podem apresentar maior 

resistência ao ataque devido a sua menor porosidade aparente. 

Perda de massa por ataque de ácido sulfúrico 

 CPI CPII RB RB400 RB600 
% Ca(OH)2 3,52 2,96 1,68 1,74 1,62 
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A Figura 4 apresenta a perda de massa das argamassas imersas em ácido 

sulfúrico em função do tempo e as barras de erros expressam os valores máximo e 

mínimo obtidos de 3 amostras preparadas. 

 

Figura 4: Perda de massa das argamassas submersas em H2SO4 1 Mol L-1. 

Nos primeiros 7 dias de exposição, a perda de massa para as argamassas 

contendo RB, RB400 e RB600 foi de 37,3%, 26,7% e 26,8% respectivamente. As 

referências apresentaram perdas de 19,4% para o CPI e 18,5% para o CPII. 

Verifica-se que a utilização de RB400 e RB600 melhorou a resistência das 

argamassas ao H2SO4 em relação ao RB sem calcinação. No entanto, o 

desempenho ainda se mostrou abaixo das referências CPI e CPII-Z. 

A análise química da solução ácida após 7 dias de ensaio está apresentada 

na tabela 3. Os resultados são apenas comparativos, já que não existem ensaios 

normalizados para o ataque ácido em argamassas. 

 

Tabela 3: Análise química da solução H2SO4 após 7 dias de ataque.  
 CPI  

(ppm) 

CPII 

(ppm) 

RB  

(ppm) 

RB400 

(ppm) 

RB600  

(ppm) 

Al  929 510 1215 1150 911 

Fe 575 351 671 745 605 

Si 75 39,3 58 57 45 

Na 55 37,5 560 620 464 

K 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 

Ti 50 28 63 64 50 

Pb - - 0,1 0,1 - 
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O teor de metais tóxicos como Pb, Cr, V, Zn e As liberados durante o ataque 

foi muito próximo entre as soluções analisadas, indicando que o RB não oferece ao 

meio ambiente ou comprometimento da saúde humana quando incorporado ao 

cimento. 

No entanto, houve um aumento expressivo na quantidade de sódio liberada 

em relação ao CPI de 1020%, 1130% e 844% para os corpos de prova com RB, 

RB400 e RB600, respectivamente. Isso ocorre porque o resíduo é proveniente de 

um processamento em que se adiciona hidróxido de sódio à bauxita para dissolução 

dos componentes do alumínio (processo Bayer) [1].  

Perda de Massa por ataque de ácido clorídrico 

A Figura 5 apresenta os resultados de perda de massa das argamassas 

expostas ao ácido clorídrico 1 Mol L-1. A barra de erros também expressa os valores 

máximo e mínimo de 3 amostras analisadas para cada condição. 

 

Figura 5: Perda de massa das argamassas submersas em HCl 1 Mol L-1 

A ação do HCl foi mais branda do que a do H2SO4. A perda de massa ao final 

de 7 dias de ataque foi de 8,1% para o CPI e 5,5% para o CPII-Z. Os corpos de 

As  0,4 0,2 0,7 0,1 0,6 

Zr 4,6 1,8 4,4 4,5 2,3 

Cr 3,2 3,2 3,0 2,6 2,1 

Cu 0,4 0,7 0,5 0,4 0,3 

V 8,3 3,0 8,0 7,5 6,0 

Zn 1,8 3,1 2,7 2,3 1,7 

Li  0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 

Mg 362 357 355 336 290 
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prova contendo RB, RB400 e RB600 perderam, respectivamente, 12,2%, 19,8% e 

22,3 % de massa no mesmo período. 

Observa-se que, neste ensaio, houve um efeito contrário ao do ataque por 

H2SO4, indicando que a utilização do RB é melhor do que a do RB calcinado para o 

desempenho das argamassas frente ao HCl. 

A análise química da solução ácida realizada seguindo o mesmo 

procedimento aplicado para o H2SO4 está apresentada na tabela 4. 

 

Tabela 4: Análise química da solução de HCl após 7 dias de ataque. 

Observou-se, novamente, que os teores de Pb, Cr, V, Zn e As se mostraram 

muito próximos entre as soluções analisadas, o que corrobora a ausência de riscos 

a saúde ou ao meio ambiente em consequência da utilização de RB em cimentos. 

A quantidade de sódio lixiviada também foi maior para os corpos de prova 

contendo RB em relação ao CPI, sendo 1338%, 1529% e 1440% mais alta para as 

argamassas com RB, RB400 e RB600, respectivamente. 

Embora não seja um ensaio normatizado, verifica-se que a lixiviação do sódio 

durante os primeiros dias de ataque ácido (HCl e H2SO4) às argamassas contendo 

 CPI 

(ppm) 

CPII 

(ppm) 

RB 

(ppm) 

RB400 

(ppm) 

RB600 

(ppm) 

Al  1181 1242 1686 1865 1857 

Fe 395 419 448 470 467 

Si 732 692 787 1093 1110 

Ca 783 552 798 775 590 

Na 64,5 78 863 986 929 

Ti 13 15 15 13 14 

Pb 0,04 0,3 0,2 0,3 0,3 

As  0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 

Zr 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 

Cr 2,8 3,9 3,0 3,2 3,2 

Cu 0,5 1,7 0,6 0,6 0,6 

V 4,3 3,3 5,2 4 4,8 

Zn 1,5 4,7 1,7 1,8 1,8 

Li  0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 

Mg 467 528 473 483 476 
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RB foi significativamente mais alta do que a das referências CPI e CPII-Z. Essa alta 

concentração de sódio, provavelmente, esta limitando os benefícios da atividade 

pozolânica do RB em relação à resistência ao ataque ácido, já que as argamassas 

se tornam mais reativas. No entanto, observa-se que, apesar disso, estes materiais 

apresentaram perda de massa comparável às referências, sugerindo que um 

beneficiamento prévio do RB para redução da concentração de sódio poderia 

aumentar ainda mais os benefícios da atividade pozolânica do mesmo.  

 

CONCLUSÕES 

 

Observou-se um forte indicativo de atividade pozolânica do resíduo de bauxita 

pela redução significativa da quantidade de portlandita formada durante a hidratação 

das pastas contendo RB. 

Verificou-se que a calcinação do RB aumentou a resistência ao ataque por 

H2SO4 e que a utilização de RB não calcinado é benéfica para o desempenho das 

argamassas frente ao ácido clorídrico. 

Em relação à temperatura de calcinação, não houve mudança significativa no 

comportamento das argamassas contendo resíduo calcinado a 400°C e a 600°C, 

indicando que a queima pode ser realizada a uma temperatura mais baixa. 

A análise da solução resultante do ataque ácido às argamassas indicou que o 

resíduo não representa riscos à saúde e ao meio ambiente quando incorporado ao 

cimento Portland  
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RESISTANCE TO ACID ATTACK OF PORTLAND CEMENT MORTAR S 

PRODUCED WITH RED MUD AS A POZZOLANIC ADITIVE. 

 
ABSTRACT 

 
Portland cement structures are usually exposed to aggressive environments, which 

requires the knowledge of the performance of these materials under deleterious 

conditions. 
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In this study, it was evaluated the resistance to acid attack of mortars that contain 

ordinary (CPI) and compost (CPII-Z) Portland cements, adding to the first red mud 

(RB) as a pozzolanic additive in different conditions: without calcination, calcined at 

400 ° C and at 600 ° C. The specimens were subjecte d to HCl and H2SO4 solutions, 

both with concentration of 1.0 Mol L-1 for 28 days, monitoring the weight loss and 

leached material nature by atomic emission inductively coupled plasma (ICP). The 

hydration products were studied by thermogravimetric analysis (TGA) and X-ray 

diffraction (XRD) of the hydrated cement pastes. 

It was observed a reduction of portlandite amount in the RB containing cement 

pastes, indicating a possible pozzolanic activity of the red mud. The mortars 

prepared with RB were more resistant to HCl, while that ones with calcined RB 

present a better performance in H2SO4 attack. 

 

Key words: red mud, pozzolanic activity, Portland cement, durability 
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