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RESUMO 

 

O desenvolvimento sustentável impulsiona as empresas a tomar medidas que auxiliem na 

minimização dos seus impactos ambientais. No Estado da Paraíba existem cerca de 140 

empresas de cerâmica vermelha descartando diariamente grande quantidade resíduos 

oriundos de falhas do sistema produtivo. Esse tipo de resíduo não é facilmente 

reincorporado na Natureza, constituindo-se um produto que causa impacto ambiental. Esta 

pesquisa procura fazer a caracterização completa desse material visando seu emprego em 

argamassa à base de cimento Portland. O resíduo foi coletado em uma indústria parceira e 

foi cominuído, passando por três diferentes métodos de análise de finura, quando se 

escolheu a mais conveniente. Em seguida, foram feitas as caracterizações química, 

mineralógica, física e de atividade pozolânica por três métodos: com cal; com cimento 

Portland; e pelo método de Chapelle modificado. Foram usados dois resíduos cerâmicos: 

de blocos e de telhas. Ao mesmo tempo, foram também caracterizadas duas pozolanas 

usadas em fábricas de cimento locais e dois metacaulins industriais. Os resultados 

indicaram que os resíduos em estudo não se tratam de uma pozolana muito reativa, por 

conta do relativamente baixo grau de amorficidade, demonstrado pelo método de Rietveld. 

No entanto, apresentaram bom desempenho no ensaio de atividade pozolânica com cal. Os 

resíduos cerâmicos foram, então, usados como material de substituição do cimento em uma 

argamassa industrializada, nos teores de 0%; 10%; 15%, 20%, e 25%. Foram obtidas 

propriedades como densidade, retenção de água, velocidade de propagação de onda ultra-

sônica, módulo de elasticidade dinâmico e resistência à compressão nas idades de 7, 28 e 

56 dias, além de se analisar a absorção de água por capilaridade. Os resultados indicam que 

a presença dos resíduos cerâmicos interferem pouco nas propriedades das argamassas, 

permitindo a obtenção de resistências próximas daquela da argamassa de referência, com 

economia de cimento Portland. Aos 56 dias, todas elas superaram a resistência de 5 MPa. 

Também foi desenvolvida uma argamassa de alta fluidez para revestimento de pisos. Feito 

o estudo de fluidez da pasta, chegou-se a um teor de substituição de cimento de 20% com 

boa reologia e resistência superior a 20 MPa. Portanto, o resíduo industrial em questão tem 

forte potencialidade de aplicação em argamassas, e seu emprego nelas em alta escala pode 

tornar a empresa parceira ecologicamente mais limpa, servindo de exemplo para o ramo 

ceramista local, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. 

 

Palavras-chave: cerâmica vermelha; resíduo; pozolana; argamassa. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Sustainable development drives companies to take steps to assist in minimizing the 

environmental impact. In the state of Paraiba there are about 140 red ceramic enterprises 

daily discarding lot of waste from failures of the production system. This type of waste is 

not easily reincorporated in nature, constituting a product which causes environmental 

impact. This research seeks to do the complete characterization of this material aimed at its 

use in mortar with Portland cement. The residue was collected in a partner industry and 

reduced through three different methods of fineness analysis, when it chose the most 

convenient. Then were made the chemical, mineralogical, physical characterization and 

pozzolanic activity by three methods: with lime; Portland cement; and the Chappelle 

modified method. They used two ceramic residues: blocks and roof tiles. The same time, 

were also featured two pozzolans used in local cement factories and two industrial 

metacaulins. The results indicated that the residue in the study did not deal with a very 

reactive pozzolan, because of the relatively low degree of amorphization, demonstrated by 

the Rietveld method. However, they performed well in the test pozzolanic activity with 

lime. The ceramic waste were then used as a cement replacement material in an 

industrialized mortar, at 0%; 10%; 15%, 20% and 25% content. Properties were obtained 

such as density, water retention, ultrasonic wave propagation velocity, dynamic modulus of 

elasticity and compressive strength at ages 7, 28 and 56 days, as well as to analyze water 

absorption by capillarity. The results showed the presence of ceramic wastes slightly 

interfere in the mortar properties, allowing to obtain loads close to the reference mortar 

with Portland cement economy. On day 56, all exceeded 5 MPa of resistance. In addition, a 

flowable mortar for flooring was developed. Made fluidity study of the paste, has come up 

to a 20% cement replacement content with good rheology and load higher than 20 MPa. 

Therefore, the industrial residue in question has strong potential application in mortars, and 

their use therein on a large scale can make the most ecologically clean business partner, 

setting an example for the local ceramist branch, and contribute to the sustainable 

development of the region. 

 

 

Keywords: Red ceramic. Residues. Pozzolans. Mortars. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUÇÃO 

Com o aumento da poluição nos últimos séculos devido às grandes mudanças sociais e 

tecnológicas no setor industrial, as empresas estão buscando alternativas sustentáveis e os 

governos e organizações não governamentais procuram legislações de proteção ao meio 

ambiente. 

Baseado nessa estratégia, uma empresa situada no Estado da Paraíba busca alternativas 

ecológicas e econômicas para o setor cerâmico, visto que os problemas ambientais do setor 

referem-se, especialmente, à extração de argila e ao consumo de água, lenha e energia elétrica 

dos fornos industriais. Todavia, a grande problemática do setor de cerâmica vermelha está nos 

rejeitos oriundos da produção, como peças defeituosas procedentes da queima, além da 

emissão de gases que favorecem ao aumento do efeito estufa que afetam a qualidade de vida e 

o bem estar das pessoas que residem próximo às fábricas. 

Buscando alternativas para minimizar os transtornos causados pelo setor de cerâmica 

vermelha e com total observância das necessidades e importância da adoção de táticas 

ambientais no referido campo, buscou-se soluções para reaproveitar os resíduos verdes que 

correspondem de 10% a 20% dos resíduos da empresa, esses resíduos são oriundos da 

secagem e transporte dos materiais verdes, antes da queima. Após a queima é gerado outro 

tipo de resíduo, os dos tijolos, telhas e lajes, que durante o processo sofrem danos, muitas 

vezes vindo a ser quebrado, o que impossibilita a sua comercialização, e traz grandes 

prejuízos para a empresa e para o meio ambiente, uma vez que estes materiais são lançados 

nos terrenos causando poluição. Na Figura 1, pode-se ver resíduos ocupando espaço 

prejudicando, inclusive, o desempenho da indústria. 

No tocante à empresa de cerâmica Cincera, empresa alvo de pesquisa anterior, busca-

se contribuir com a sustentabilidade do setor cerâmico, segmento industrial que muitas vezes 

não é visto com bons olhos pelos ambientalistas devidos aos fatores já citados anteriormente. 

Este projeto faz parte do programa INOVA TALENTOS, que é uma parceria do IEL 

com o CNPq e a indústria. Ele é voltado para os estudantes recém-formados que buscam a 

oportunidade de mostrar seu conhecimento por meio da inovação. Destarte, como a inovação 

é o caminho para o desenvolvimento, estimular a indústria brasileira a manter-se competitiva, 

diversificada e inovadora é o caminho mais promissor para o desenvolvimento sustentável do 

país. 
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Figura 1-Resíduo cerâmico 

 

Fonte: do autor (2016) 

 

 

Na primeira fase os materiais quebrados foram coletados para análises físico-química e 

tecnológica dos cacos cerâmicos, orientada basicamente para aplicações, tais como: matéria 

prima (resíduo verde) retornando à massa cerâmica, estabelecendo o tipo de moagem e a 

proporção em que podem ser usados. 

A segunda parte do trabalho consiste em dar destino aos resíduos cerâmicos 

queimados, foco dessa dissertação. Ela destinar-se-á à aplicação do resíduo como adições 

minerais ativas de ação pozolânica em argamassa substituindo parcialmente o cimento 

Portland. Um ponto exitoso dessa substituição parcial é que ao reduzir o uso de cimento a 

empresa também estará reduzindo o impacto ambiental, uma vez que o cimento quando 

fabricado é um forte emissor de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. 

 

1.1.1 Justificativa e contextualização 

A legislação ambiental tem passado a exigir das empresas maior responsabilidade 

ambiental sobre sua forma de produção e cuidados na seleção dos materiais, ou seja, matérias 

primas que sejam menos agressivas ao meio ambiente. Outro fator importante é o 

gerenciamento de resíduos sólidos produzidos por empresas, incluindo redução, reutilização e 

reciclagem, e procedimentos e processos que minimizem a emissão de gases poluentes. 
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A Paraíba é um estado que se destaca na produção de cimento Portland no cenário 

nacional, entretanto, as indústrias de cimento instaladas são as mais poluidoras do meio 

ambiente. No processo produtivo de uma tonelada de clínquer é produzida uma tonelada de 

CO2. Além disso, os combustíveis usados na indústria liberam também óxido de enxofre, 

monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e compostos de chumbo, sendo todos eles 

poluentes importantes do meio ambiente ( Mehta,1994). 

Isto posto, busca-se uma metodologia para diminuição da produção e do consumo de 

cimento, o que justifica a importância de estudos que procurem substituir parcialmente o 

cimento por resíduos industriais, no caso o resíduo da indústria cerâmica. 

Alguns resíduos trazem efeitos positivos com aplicações na forma de pozolana, por 

exemplo tem-se: cinza volante, sílica ativa, cinza da casca de arroz, etc. Esses resíduos são 

objetos de estudos há algum tempo e indicam bons desempenho de resistência e durabilidade 

(MALHOTRA e DAVE, 1992). Estudos recentes vêm sendo realizados com incorporação de 

tijolos, telhas e lajes que não podem ser negociados por apresentar algum defeito de processos 

como material pozolânico (SABIR,WILD e FARREL, 2001;TIRONE et al., 2012). 

Buscando soluções para minimizar os danos ambientais, a empresa de cerâmica 

vermelha Cincera (Figura 2) buscou alternativas para reaproveitar seus resíduos oriundos de 

erros de processos e falhas no carregamento das mercadorias. 

Figura 2 - Empresa Cincera. 

 

Fonte: do autor (2016) 

 

 

 

http://www.ecycle.com.br/%3Cp%3E%3Cimg%20src=
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_nitrog%C3%AAnio
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Este trabalho tem como finalidade caracterizar os resíduos cerâmicos de uma cerâmica 

do estado e incorporá-los à argamassas empregadas na construção civil. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

(i) Coletar e separar os resíduos correspondentes a blocos e telhas; 

(ii) Beneficiar os resíduos através de fragmentação e moagem; 

(iii) Otimizar a finura no processo de beneficiamento; 

(iv) Obter as propriedades físicas: finura Blaine, granulometria BET, finura por 

peneiramento, massa específica, teor de umidade dos resíduos; 

(v) Obter as propriedades químicas através de fluorescência de raios X e 

espectroscopia na região do infravermelho; 

(vi) Obter as propriedades de mineralogia através de difratometria de raios X; 

(vii) Verificar a pozolanicidade dos materiais através de ensaios de atividade 

pozolânica com cal, atividade pozolânica com cimento e pelo método de Chapelle; 

(viii) Desenvolver argamassas para revestimento de alvenaria e assentamento de blocos 

cerâmicos de resistência padrão de 5 MPa com substituição parcial do cimento 

pelos resíduos; 

(ix) Desenvolver argamassas autoadensáveis para contrapiso com resistência padrão de 

15 MPa; e 

(x) Caracterizar as argamassas desenvolvidas através de ensaios de resistência à 

compressão, absorção de água e capilaridade. 

 

  



 

19 

 

CAPÍTULO II 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo serão abordados os diversos aspectos da literatura relativos ao assunto 

da pesquisa. Não se pretende aqui se esgotar todos os trabalhos já realizados, mas sim o de 

abordar os que são semelhantes e significativos e que deram suporte ao trabalho. 

 

2.1 Pozolana e sua classificação 

A pozolana é um material natural ou artificial que, quando adicionada em concretos e 

argamassas, são capazes de produzir produtos com características superiores aos produtos sem 

nenhuma adição, além de ter baixos custos. De forma geral, são materiais usados em 

concretos e argamassas (SOUZA SANTOS, 1975). 

 Segundo Massazza (1974 e 1980), pozolanas são materiais naturais ou artificiais, ricas 

em sílica e alumínio, capazes de reagir com a cal em presença de água e de formar produtos 

com propriedades ligantes. 

 Castro Sobrinho (1970) classificou as pozolanas em natural e artificial. Sendo 

pozolanas naturais aquelas que foram formadas por ações naturais e que só necessitam de 

moagem para serem utilizadas. Enquanto que as artificiais são aquelas oriundas de processos 

industriais na forma de subprodutos. 

A ASTM (especificação C618-72) descreve pozolana como um material silicoso ou 

silicoso-aluminoso que por si só possui pequeno ou nenhum valor cimentício, mas poderá, em 

uma forma finamente dividida e na presença de umidade, reagir quimicamente com hidróxido 

de cálcio em temperaturas ambientes passando a apresentar propriedades cimentícias. 

 

As que são oriundas de rejeitos industriais, que são bastante usadas em concretos 

modernos, são classificadas como artificiais, tais como sílica ativa, escória de alto forno e 

cinzas volantes. As de origem vulcânica ou de material sedimentar que passou por tratamento 

ou não e são classificadas como naturais (TORRES, 1999). 

A classificação das pozolanas no Brasil está baseada na NBR 12653, que estabelece: 

(i) classe N: pozolanas naturais e artificiais; 

(ii) classe C: cinza volante (flyas  )produzida pela queima de carvão mineral em usinas 

termoelétricas;  
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(iii) classe E: qualquer pozolana cujos requisitos diferem das classes anteriores. 

 

2.1.2 Adições 

As adições podem ser ativas, quando desenvolver em reações químicas ou não ativas, 

quando só têm interação física. Porém, as duas desempenham um papel importante quando 

utilizadas nas misturas de concreto de cimento Portland, aumentando a resistência e a 

durabilidade. Isto tendo em vista mecanismos que agem na microestrutura da pasta de 

cimento pelas ações pozolânicas ou a mudança na estrutura dos poros em função do seu 

refinamento devido as partículas (ISAIA e MORAES, 2000; JERÔNIMO, 2015). 

As adições minerais comumente utilizadas em concretos são apresentadas na Tabela 1, 

classificadas de acordo com sua forma de atuação. 

 

Tabela 1 - Classificação das adições minerais. 

 

Classificação Adições minerais 

Cimentantes Escória granulada de alto-forno 

Cimentantes e 

pozolânicas 

Cinza volante com alto teor de cálcio (Ca0 >10%*) 

Pozolânicas 

altamente reativas 

Sílica ativa, metacaulim, cinza da casca do arroz 

(predominantemente amorfa) 

Pozolanas comuns Cinza volante com baixo teor de cálcio (Ca0 < 10% *). Materiais 

naturais (argilas calcinadas e cinzas vulcânicas) 

Pozolanas pouco 

reativas 

Escória de alto-forno resfriada lentamente, cinzas de forno, 

escória de caldeira, palha de arroz queimada no campo 

(predominantemente cristalina) 

Fíler Calcário, pó de quartzo, pó de pedra 

Fonte: adaptado de Dal Molin (2005) e Mehta e Monteiro (2008). 

* Percentuais em massa 
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2.1.3 Utilizações das adições 

As cinzas volantes são subprodutos de usinas termoelétricas que podem conter baixos 

ou altos teores de cálcio, dependendo da composição do carvão usado. As cinzas com altos 

teores de cálcio são as mais reativas, segundo Mehta e Monteiro (2008), cujo tamanho de 

partícula varia de 1 µm a 1 000 µm. 

Metacaulim é uma argila caulinítica muito usada como pozolana. O aumento na 

resistência à compressão do concreto com metacaulim é devido ao efeito fíler as partículas de 

metacaulim completam os espaços entre as partículas de cimento, alongam a hidratação do 

cimento e a reação pozolânica. Embora o volume de poros aumente ligeiramente nas pastas 

contendo metacaulim, a estrutura de poros da pasta, contudo, é refinada (KHATIB e 

HIBBERT, 2005). 

Torres (1999) usou laterita calcinada como material pozolânico. Para tanto, calcinou o 

material e achou a que a temperatura ótima de ativação da laterita está entre 700°C e 800°C. 

Ele percebeu a transformação da caulinita em metacaulinita, principal constituinte pozolânico 

da laterita. Em mistura com hidróxido de cálcio, a mesma atingiu a resistência de 7,5 MPa 

quando calcinada a 700°C.Nesta temperatura, a laterita fixou 53,41% de hidróxido de cálcio 

em relação a sua massa. A laterita calcinada mostrou ser uma boa alternativa para utilização 

como pozolana. 

As adições finas aprimoram a trabalhabilidade do traço de concreto que tenha 

tendência de segregação ou exsudação, devido às características de preenchimento de vazios 

pelas partículas finas. As adições de escória de alto forno e cinzas volantes tendem a diminuir 

o consumo de água do concreto, já os concretos com sílica ativa e cinzas de casca de arroz, 

têm um comportamento inverso (MEHTA e MONTEIRO, 2008). 

O uso de escória e cinzas na substituição parcial do cimento Portland faz aumentar a 

coesão e a fluidez, e reduz a exsudação na pasta em matriz reforçada com fibras e outros 

compósitos. Isto aumenta o volume da pasta que irá melhorar as propriedades coesivas da 

matriz cimentícia (BARBOSA e SWAMY, 1998). 

Segundo Jacomino et al. (2002), para que a escória possua atividade hidráulica, ela 

deve apresentar-se no estado amorfo. Esta disposição química é obtida por um resfriamento 

rápido, na qual a escória no estado líquido a 1500 ºC atinge a temperatura de 200ºC,evitando 

associações dos átomos segundo as próprias afinidades (estado cristalino). Este resfriamento 

brusco da escória líquida é conhecido como granulação. 
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No processo de obtenção do ferro-silício e silício-metálico é gerado um resíduo 

denominado de sílica ativa. Esse subproduto tem a maior parte das partículas com diâmetros 

menores que 1 µm e tem uma superfície em torno de 20000 m
2
/kg que foi avaliada pela 

técnica de absorção de nitrogênio. A sílica tem efeitos químicos e físicos no concreto (DAL 

MOLIN, 2011). 

O Ca (OH)2, na estrutura da pasta de cimento, é o ponto crítico no que se diz respeito à 

qualidade e à durabilidade do produto. Sendo solúvel, ele pode ser lixiviado deixando vazios 

com consequente perda de resistência das argamassas. Desta forma, é vantajosa a utilização 

de resíduo cerâmico que pode ajudar a consumir o hidróxido de cálcio na pasta de cimento. A 

pozolana, além de consumir este hidróxido, também ajuda nas propriedades de resistência 

mecânica e refina os poros, dificultando a entrada de agentes agressivos (ALVES, 2002). 

 Gonçalves (2005) cita que o desempenho de uma dada pozolana no concreto depende 

de fatores tais como: a composição química, índice de atividade pozolânica, teor de 

substituição, diâmetro médio, forma e massa específica do material pozolânico, além da 

proporção dos materiais, relação água/cimento, tipo de cimento, tipo de agregados, aditivos 

químicos, idade e grau de hidratação do concreto. 

Thashima et al. (2004) verificaram o ganho de resistência inicial em concretos com 

adição de 5% e 10% de resíduos de casca de arroz , esta sem controle de queima e moída por 

30 minutos. Ele constatou um aumento na resistência em idades mais avançadas, apontando 

benéfico o uso do resíduo para redução de poluição ambiental e melhoria das propriedades do 

concreto. 

A escória granulada é um produto que possui propriedades hidráulicas para uso como 

adição no concreto, sendo necessários tratamentos de moagem e estudos laboratoriais para 

determinação da finura ideal que atenda um melhor desempenho de aplicação (MIZUMOT et 

al., 2012). 

O resíduo cerâmico finamente dividido da pozolana residual (que não reage com os 

produtos de hidratação do cimento) e outros compostos formados durante a reação pozolânica, 

como o cálcio aluminato hidratado (C-A-H), atuam apenas como fíler, reduzindo a porosidade 

da estrutura resultante. A combinação de tais efeitos pozolânico e fíler representa uma 

contribuição importante para a resistência e durabilidade da pasta endurecida frente a meios 

ácidos (VIEIRA, 2005). 

Turanli e Bektas (2005) observaram em seus estudos um aumento de relação 

água/cimento requerido com o aumento do teor adicionado de pozolana para a obtenção da 
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consistência normal em pastas de cimento contendo esta adição, concluindo que um aumento 

de 35% para 55% deste teor na mistura resultou em aproximadamente 14% de aumento na 

demanda de água para a referida consistência. No entanto, os autores não puderam explicar as 

diferenças observadas nos tempos de pega das misturas contendo pozolana, cujos resultados 

não ofereceram correlação alguma com a variação dos teores. 

Segundo Jerônimo (2014), quando há necessidade de ativação térmica para que o 

resíduo desenvolva características pozolânicas, existe um gasto energético que pode 

comprometer os benefícios econômicos e ambientais da substituição do uso do cimento pelo 

resíduo. Este já é um ponto positivo do uso de resíduo da indústria de cerâmica vermelha, a 

temperatura de queima na produção já é o suficiente para ativar a pozolanicidade da argila. 

A adição de resíduo na produção de materiais cimentícios pode reduzir a emissão de 

CO2 e o consumo de energia, além de contribuir para a redução de impacto ambiental 

relacionado com seu destino final (GONÇALVES, 2005).A substituição parcial do cimento 

por resíduo tem efeito de diminuição de custos. 

Na fabricação de tijolos, blocos, telhas e lajes, o ceramista tem muitas variáveis 

intervenientes no processo de produção, tais como temperatura, tipo de forno, regiões dentro 

do forno, tipo de argila, local de secagem, potência da maromba, etc. Os resíduos cerâmicos 

gerados e descartados apresentam características variadas que não são de avaliação imediata, 

pois os seus teores de argila variam em função dos fatores citados. Então, tendo como 

objetivo o emprego destes resíduos na forma de adição ao cimento Portland, com a finalidade 

de se obter a reação pozolânica, o percentual de argila dos mesmos influencia o efeito 

desejado. Enquanto cabe ao ceramista a adição de goma (argila menos plástica e rica em 

quartzo) em função de suas necessidades de processo, cabe ao pesquisador avaliar o 

percentual de argila remanescente no resíduo final e que tem influência direta na atividade 

pozolânica do material. Quanto mais argila, mais hidróxido de cálcio e água serão necessários 

para a conversão em silicato de cálcio hidratado (C-S-H) adicional ao cimento Portland. 

 

2.2 Pozolanas oriundas de argilas ativadas 

A transformação de argila em material pozolânico é bastante antiga, da época do 

império romano. Quando utilizada em argamassa, colabora com resistência a sulfatos e ajuda 

no controle das reações álcali-agregado, além de melhorar a trabalhabilidade e diminuir o 

índice de vazio quando aplicada em traços de concretos e argamassas (SANTOS, 1975). 
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A argila é um material natural resultado da ação dos intemperismo das rochas, terroso, 

de granulometria fina, formada por sílica, alumina e água, contendo também óxido de ferro, 

matéria orgânica e outros minerais como calcita, quartzo, feldspato, considerados impurezas. 

Podem ser de origem natural ou sintética (SANTOS, 1975). Consistem de duas folhas 

tetraédricas de sílica com uma folha central octaédrica de alumina, unidas entre si por átomos 

de oxigênio que são comuns a ambas as folhas para formar uma camada (Figura 3e Figura 4). 

Possuem estruturas cristalinas lamelares dispostas umas sobre as outras como cartas de 

baralho e unidades entre si por interações eletrostáticas e forças de Van der Waals. É 

constituída essencialmente por cristais com dimensões geralmente abaixo de 2 µm (SANTOS, 

1975). Os grupos argilosos são: ilita, esmectita, vermiculita, clorita e caulinita que é a mais 

utilizada como material pozolânico. 

 

Figura 3 - Octaedro de hidróxido de alúminio ou magnésio ou folha octaédrica. 

 

FONTE: Coelho, 2008. 

 

 

Figura 4 - Tetraédrico de sílica ou folha tetraédrica. 

 

FONTE: Coelho, 2008. 
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A argila em seu estado natural não tem características pozolânicas, porque são 

mineralogicamente cristalinas. Segundo Santos (1975) e Grim (1963) uma desordem do 

sistema cristalino ocorre à medida que a hidroxila é retirada das camadas dos argilominerais 

com o aumento da temperatura. A temperatura ideal para que ocorra destruição na estrutura 

cristalina do argilomineral está na faixa de 700°C a 800°C, sendo 750°C a temperatura ótima 

de cristalização. 

 

2.2.1 Mecanismo de reação pozolânica 

As reações dos materiais pozolânicas com hidróxido de cálcio são mais forte, quanto 

maior for à quantidade de sílica amorfa é que caracteriza a sua potencialidade. Torres (1999) 

afirma que devido a uma grande diversidade destes materiais, não existem uma forma ou 

modelo para definição da reação. 

Segundo Mehta e Monteiro (2008) esta reação pozolânica ocorre devido a 

transformação da reação entre a cal (hidróxido de cálcio) e os óxidos, ou seja, os aluminatos e 

silicatos presentes nas pozolanas, que são os maiores responsáveis pela melhoria das 

características no material cimentício. Sua fundamental reação, que ocorre vagarosamente, 

envolve a formação de silicato de cálcio hidratado (C-S-H), similar ao produzido pela 

hidratação dos silicatos de cálcio do cimento Portland. Segundo Swamy (1896), essa reação 

causa um aumento na resistência mecânica à compressão de argamassas, promove uma 

melhor distribuição e reduz os poros com o passar dos tempos. 

 

2.2.2 Mecanismo da formação do hidróxido de cálcio no cimento 

Mehta e Monteiro (1989) propuseram dois mecanismos de hidratação do cimento 

Portland, são eles: 

(i) A hidratação por dissolução-precipitação que envolve a dissolução de compostos 

anidros em seus constituintes iônicos, formação de hidratos na solução e, devido à sua 

baixa solubilidade, uma eventual precipitação de hidratos provenientes da solução 

supersaturada. Imediatamente, o mecanismo dissolução-precipitação promove uma 

completa reorganização dos constituintes dos componentes originais durante a 

hidratação do cimento; e 
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(ii) O mecanismo topoquímico ou hidratação no estado sólido do cimento, as reações 

ocorrem diretamente na superfície dos componentes do cimento anidro sem entrarem 

em solução. Mehta (1989) descrevem que o mecanismo de dissolução-precipitação 

ocorre nos primeiros momentos da hidratação e em um segundo estágio, quando a 

mobilidade iônica na solução for restrita a hidratação, ocorre por reações no estado 

sólido. 

Segundo Taylor (1990) e Mehta (1989), a origem do hidróxido de cálcio (CH) nas 

argamassas do cimento Portland é devida à hidratação dos silicatos de cálcio, alita e a belita 

do clínquer. Uma hidratação completa, para efeito de cálculo estequiométrico, se processa da 

seguinte forma: 

 

2C3S + 6H => C3S2H3 + 3CH (39%)    Equação 1 

2C2S + 4H => C3S2H3 + CH (18%)     Equação 2 

 

Os cálculos estequiométricos mostram que a alita (C3S) produz 61% de silicato de 

cálcio hidratado (C3S2H3), conhecido como C-S-H, e 39% de hidróxido de cálcio (CH). A 

belita (C2S) produz 82% de C-S-H, e 18% de hidróxido de cálcio (CH). As reações de 

hidratação dos compostos de cimento Portland são exotérmicas, pois os produtos da reação às 

altas temperaturas dos compostos do cimento Portland estão em um estado de energia mais 

elevado. Quando estes compostos são hidratados, eles chegam a um estado de estabilidade de 

energia liberando calor. 

A fase do silicato de cálcio hidratado (C-S-H) constitui de 50% a 60% do volume do 

material da pasta do cimento completamente hidratado e é responsável pela alta resistência 

mecânica à compressão da pasta de cimento Portland, e o hidróxido ocupa entre 20% a 25% 

do volume, enquanto os sulfoaluminatos são responsáveis pelo restante. 

A Figura 5 mostra detalhes do hidróxido de cálcio, também chamado de portlantida, 

que é formada por cristais frágeis e grandes, muitas vezes em hexagonais. Como já descrito, 

ocupa cerca de 20% a 25% do volume do sólido, tem pouca resistência mecânica e não tem 

estabilidade com relação à água. O hidróxido de cálcio é o ponto fraco da pasta de cimento 

hidratada, mas é com ele que a pozolana reagirá fortalecendo a pasta endurecida. 
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Figura 5 – Cristais de hidróxido de cálcio. 

 

Fonte: Mehta e Monteiro, 2008. 

 

A Figura 6 ilustra duas pastas de cimento hidratadas, em que: (6a) cimento sem 

adições e (6b) com adição de pozolana. A Figura 6a representa a associação de partículas de 

C-S-H com pouca cristalinidade, onde o H representa produtos cristalinos hexagonais na 

forma de grandes cristais, C representa cavidades capilares e vazias, e que ocorrem quando os 

espaços originalmente ocupados com água não estão completamente preenchidos com os 

produtos da hidratação do cimento. Na Figura 6b, mostra-se que, como resultado da reação 

pozolânica, os vazios capilares foram eliminados ou reduzidos em tamanho, e os cristais de 

hidróxido de cálcio foram substituídos por C-S-H adicional de baixa densidade.  

 

Figura 6 - Representação esquemática da microestrutura do cimento hidratado (a) sem adições 

e (b) com adição de pozolana. 

 

Fonte: Mehta e Monteiro, 2008. 
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2.3 Resíduos de cerâmica vermelha 

A ANICER concluiu o ano de 2014 com 292 empresas associadas, expandindo sua 

base social em todas as regiões do Brasil. O sudeste e o nordeste do País foram as regiões que 

apresentaram os maiores índices de novas filiações. As regiões que tiveram crescimento no 

setor da indústria cerâmica foram a região Sul e Sudeste, que no ano fechou com 29 sócios no 

Sul, 105 no Sudeste, 39 no Norte, 93 no Nordeste e 26 no Centro-Oeste. Associação brasileira 

de cerâmica justifica esse crescimento em razão do crescimento demográfico e uma maior 

atividade industrial e agropecuária, melhores infraestrutura, distribuição de renda e facilidade 

de energia (CERÂMICA, 2011). 

Segundo o Ministério de Minas e Energia (2013), a produção de peças de cerâmica 

vermelha teve a seguinte distribuição no país: Sudeste (45,56%), Nordeste (21,00%), Sul 

(16,76%), Centro-Oeste (10,00%) e Nordeste (6,78%). 

A indústria cerâmica vermelha, no Brasil representa 4,8% da construção civil 

(ANICER, 2013). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem 

4346 indústrias de blocos e tijolos e 2547 indústrias de telhas, o que resulta no consumo de 

argila de 10 300 t/mês. A Associação Brasileira de Cerâmica (ABCERAM, 2013) estima que 

no Brasil existam mais que 6000 indústrias de cerâmica espalhadas, operando em vários 

níveis tecnológicos, mas sua grande maioria está ligada a baixa industrialização. Sua 

produção ainda é arcaica, sendo esse um dos fatores para que não ocorra um crescimento 

sustentável. Segundo Mariano e Lucena (2008), as indústrias de cerâmica produtora de 

cerâmica Vermelha, que é em geral são de pequeno e médio porte, utilizam tecnologias 

ultrapassadas no processo produtivo de artefatos cerâmicos. 

No Estado da Paraíba, o total de cerâmica vermelha está em torno de 140 empresas. 

Esse número não é tão preciso porque existem empresas não cadastradas nos sindicatos das 

indústrias de cerâmica vermelha, e com a crise muitas estão sendo desativadas. Embora a 

grande maioria das cerâmicas esteja buscando certificação, a grande parte dela tem uma 

produção de forma artesanal e baixa qualificação dos funcionários, o que acarreta grande 

perda de sua produção. Não foram encontrados valores atuais com total de perdas da indústria 

cerâmica. 

Na produção das cerâmicas as argilas precisam de tratamentos para ganhar as devidas 

propriedades, no entanto esse tratamento está na faixa de 600°C a 950°C. Esse tratamento 

térmico leva as argilas calcinadas a reagirem com a cal, ocorrendo a reação pozolânica, pois 

as argilas tem suas estruturas cristalinas destruídas. Segundo Sousa (1975), nessa faixa de 
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temperatura os materiais pode ter ativação pozolânica ou não, pois acima de 800°C os 

materiais estão em uma nova fase conhecida como mulita que tem uma estrutura cristalina 

ordenada. 

No trabalho desenvolvido por Vieira (2005), as reações pozolânicas com cimento e 

resíduos cerâmicos moídos melhoram a estrutura deixando-a homogênia e densa, o que a 

torna mais permeável. Ao serem calcinadas as argilas têm grande variabilidade na sua 

composição advinda de fatores como temperatura e matéria-prima, que podem interferir na 

capacidade destes resíduos afetarem positivamente as caraterísticas do concreto. 

Conforme Jerônimo (2014), as adições também diminuem o calor de hidratação por 

unidade de tempo, por dois motivos: o primeiro é a diminuição da quantidade de clínquer no 

concreto, já que parte dele é substituída pelas adições o leva à diminuição das reações 

químicas de hidratação; o segundo motivo é que a reação pozolânica das adições só ocorre 

após a formação do hidróxido de cálcio, então isso faz com que a produção de calor não se 

sobreponha, pois ocorre em um período de tempo defasado. 

A finura do material cerâmico pode melhorar significativamente a falta de finos dos 

agregados, ou seja, o aumento da finura da pozolana aumenta a área específica, o que ajuda a 

minimizar a exsudação da pasta do concreto. Caso esse material seja pozolânico ele poderá 

substituir parcialmente o cimento Portland, pois o mesmo tem afinidade química de consumir 

a portlandita e formar um composto cimentício. Por outro lado, quando o material não tiver 

característica de consumo do hidróxido de cálcio, o resíduo cerâmico terá apenas o efeito 

filler após o devido beneficiamento. 

No trabalho desenvolvido por Tirone et al. (2012), foi feito um estudo, separadamente, 

com cinco tipos de argilas, analisando-se o que afetava as características de pozolanicidade. 

As argilas foram calcinadas em uma temperatura de 700°C e um patamar de 5 minutos. 

Passaram por beneficiamento na malha de 325, tendo sua superfície específica em torno de 

388 m
2
/kg. Foram feitas análises de DRX com as argilas, antes e depois da queima. Em quatro 

argilas ocorreram o desaparecimento de caulinita, porém em uma delas a temperatura foi 

insuficiente para que ocorresse total desparecimento da mesma. 

 

2.3.1 Trabalhos com resíduos cerâmicos moídos 

Na literatura existem dezenas de trabalhos com reaproveitamento de resíduos cerâmico 

sem substituição ao cimento em traços de concretos e argamassas. Como cada resíduo tem sua 



 

30 

 

composição intrínseca a ao processo de fabricação de artefatos cerâmicos, ou seja, ao 

percentual de argilas e goma, isso ocasiona variação de composição química e temperatura de 

queima dos materiais cerâmicos trazendo fases e durezas diferentes para os variados tipos de 

resíduos. No entanto, esses resíduos devem ser analisados para saber os níveis de adição ao 

cimento. Caso não tenham atividade, poderão ser utilizados como filler. Contudo, como a 

ideia é dar destino ao resíduo industrial, qualquer forma de reaproveitar o resíduo será 

benéfica para empresa parceira da pesquisa. 

Alcântara, Nóbrega e Silva (2012) estudaram fabricação de argamassas de 

revestimento com resíduo de cerâmica vermelha em substituição aos agregados nos teores de 

10%, 15%, 20% e 30%. Foi constatado que a adição de resíduo no teor de 20% não afetou 

significante a utilização em argamassas. 

Jerônimo (2014) estudou o resíduo cerâmico em concretos frente à corrosão de 

armadura provocada pela carbonatação e pela ação dos cloretos, para isso, foram preparados 

traços de concreto convencionais (CCV) e autoadensáveis (CAA) com adições de resíduos. O 

uso do resíduo cerâmico diminui o índice de vazios nos traços, porém houve perdas de 

resistência que alcançaram até 19% aos 90 dias. Os concretos autoadensáveis (CAA) 

mostraram melhores resultados de resistência apresentado melhoria em todos os traços para a 

mesma idade dos CCV, atingindo 11% de aumento. Em relação aos ensaios de carbonatação, 

os concretos com resíduo cerâmica tiveram maiores profundidades de carbonatação do que os 

concretos de referência, fato explicado pela redução de sua atividade alcalina. No entanto, 

esse aumento não inviabiliza o uso de concretos com resíduo, principalmente para dosagens 

de menor porosidade. 

Foram avaliadas as propriedades dos resíduos de telhas e blocos, separadamente, de 

uma indústria em Portugal (OLIVEIRA, GOMES e CASTRO, 2012). Apenas os de telhas 

apresentaram potencialidade como material pozolânico. As temperaturas de queima das telhas 

são mais elevadas do que a dos tijolos, mas os valores não são conhecidos. Os resultados dos 

traços de concretos com resíduos de telhas mostraram-se superiores quando comparado aos 

dos tijolos, embora que a sua superfícies específica Blaine tenha sido de 544 m
2
/kg para os 

blocos e 399 m
2
/kg para as telhas. 

Carvalho, Barbosa e Bezerra (2015) estudaram a adição de resíduo cerâmico em 

produto que tivesse aplicação como contrapiso ou mesmo argamassa. Procurou-se uma 

argamassa com resistência à compressão de 15 MPa aos 28 dias, e resistência de aderência à 

tração de 1 MPa. Para o estudo, o resíduo se mostrou sensível à finura e só àquelas de Blaine 
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maior que 15 000 cm
2
/g satisfizeram à norma brasileira (NBR 5752). Os resultados apontam 

que o resíduo industrial em questão tem forte potencial de aplicação em argamassas com 

finura otimizada. 

Fonseca (2006) estudou a produção de concreto substituindo parcial e total do 

agregado graúdo por resíduo de telha cerâmica. Em seu estudo as propriedades mecânicas de 

resistência à compressão, à tração e módulo de elasticidade. Os concretos produzido com 

resíduo de telha de forma geral, apresentaram resistência mecânica mais baixa quando 

comparado aos de referência. Ao adicionar ao concreto o resíduo o concreto teve uma queda 

de 42% na resistência à compressão. 

Gonçalves (2007) produziu concreto com substituição parcial do cimento por 20% de 

resíduo de tijolo moído. Com resíduo de finura BET de 1899 m
2
/kg, ele observou que ao 

longo do tempo a resistência do concreto tende a aumentar, chegando a ser 7% superior a do 

concreto de referência aos 180 dias. No entanto, a substituição de 20% não influenciou na 

porosidade do concreto. Concretos com 20% de substituição apresentaram menor penetração 

da água, ou seja, menor possibilidade de os agentes agressivos danificarem o concreto. 

Farias Filho, Rolim e Toledo Filho (2000) estudaram a produção de resíduo cerâmico 

em argamassa. O resíduo foi queimado na empresa na temperatura de 900°C e triturado e 

passados na peneira 200. Na produção da argamassa foram adicionados 30% de resíduo e as 

propriedades mecânicas foram avaliadas as idades 28, 90, 120, 200 e 365 dias. Os resultados 

de 28 dias foram superiores em 25% aos de referência, com relação as idades mais avançadas 

essa diferença foi-se reduzindo, e em 365 dias a diferença foi menor que 1%. Os autores 

justificaram que a alta reatividade das argilas utilizadas conduziu uma rápida elevação de 

resistência. 

O'Farrel, Sabir e Wild (2006) e Wild, Khatib e O'ferreal (1997) estudaram a utilização 

de argilas calcinadas em concreto. Nesse estudo observou-se que o uso de argila pode levar ao 

aumento da durabilidade do concreto devido ao consumo de hidróxido de cálcio, que colabora 

para a formação de hidratados adicionais, que podem reduzir a permeabilidade que leva a 

redução de penetração de agentes agressivos. 

Desir et al. (2005) estudaram a utilização de resíduo cerâmico moído e resíduo de 

corte de rocha, que não tem atividade pozolânica em adição ao concreto em teores de 15% e 

50%. Os resultados dos estudos apontaram que o resíduo cerâmico moído quando adicionado 

a pasta aumentaram a resistência com o passar do tempo, a qual apontava uma elevação de 
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resistência mecânica de pelo menos 15% em relação ao concreto com adição de corte de rocha 

que não tem atividade pozolânica. 

Vejmelková et al. (2012) em pesquisa com resíduo de empresas de cerâmica vermelha 

triturados, com superfície específica Blaine 336 m
2
/kg, usaram substituição ao cimento em 

teores de 10%, 20%, 40% e 60% na confecção de concreto. Eles verificaram que a densidade 

do concreto diminui com o acréscimo de resíduo. Já com a porosidade aberta ocorre o inverso, 

o que pode indicar possíveis problemas de durabilidade de concreto em um alto nível de 

substituição. 

Oliveira, Gomes e Santos (2012) estudaram a adição de resíduos de cerâmica 

vermelha, tijolos e telhas, em substituição parcial do cimento em argamassas. A atividade 

pozolânica foi avaliada em argamassa com diferentes teores de substituição do aglomerante, 

no intervalo de 0% a 40%. Os resultados dos ensaios de resistência à compressão mostraram 

diminuição dessa propriedade com o aumento do teor de substituição do cimento por resíduo 

cerâmico. Os autores consideraram que os resultados registrados confirmavam a atividade 

pozolânica do resíduo, viabilizando sua incorporação em argamassas e concretos. 

Pacheco-Torgal (2010) estudou o resíduo cerâmico com partículas de diâmetro menor 

que 75 µm para utilização em concreto. Os resultados apontaram que nas primeiras idades, a 

propriedade mecânica de resistência à compressão do concreto de referência foi maior, mas 

com o tempo essa diferença foi sendo diminuída. Com relação às características de penetração 

de cloreto o concreto com a adição de resíduo apresentou uma maior redução comparado ao 

de referência. 

Heikal, Zohdy e Abdelkreem (2013) estudaram concreto autoadensável com adição de 

resíduo cerâmico e as características do comportamento reológico, físico-mecânico e a 

microestrutura da pasta de cimento e dos concretos. O cimento foi substituído em teores de 0 

kg/m
3
, 50 kg/m

3
, 100 kg/m

3
 e 150 kg/m

3
. Foi observado que a resistência do concreto 

autoadensável com o aumento do valor do resíduo diminui sem a presença de aditivo. Porém, 

houve aumento quando aditivo superplastificante foi usado. Segundo os autores, para 

utilização do resíduo cerâmico em concreto autoadensável recomenda-se a utilização entre 

30% e 40% de substituição do cimento. 

Rabehi, Boumchedda e Ghemouti (2012), em um primeiro momento, estudaram a 

interferência na temperatura de queima de argila nas características de atividade pozolânica. 

Calcinaram a argila no intervalo de 650ºC a 800°C, o melhor resultado foi na temperatura de 

750°C, que correspondeu a uma atividade de 86,7%, o trabalho foi desenvolvido com uma 
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superfície Blaine de 560 kg/m
3
. Para tanto, foram feitas argamassa variando os teores de 

substituição de 5%, 10%, 15% e 20 %. Para verificar as propriedades mecânicas das 

argamassas foram feitos ensaios de resistência à compressão além de ensaio de 

durabilidade(solução de NaCl). Os ensaios de resistência à compressão aos 60 dias o com 

20% não apresentaram resistências superiores aos de referência. Nas outras porcentagens os 

valores foram todos superiores ao de referência. No ensaio de durabilidade os resultado que 

deram menor profundidade de penetração de cloretos em relação à referência, foram para o 

10% e 15% da substituição. De acordo com os autores, a argila calcinada, como substituição, 

tem efeito positivo, pois a adição mineral contribui para densificação da pasta através do 

consumo de portlandita. 

Alves (2002) estudou as propriedades de argamassas em que parte do cimento 

Portland é substituído pelos resíduos de cerâmica vermelha moída. Foram feitos ensaios de 

termogravimétrica e resistência à compressão. No trabalho, as argamassas tiveram o cimento 

substituído parcialmente pelos resíduos moídos nas taxas de 10% a 45%. Através de ensaio 

termogravimétrico verificou-se como evoluía o consumo de hidróxido de cálcio e a presença 

de novos produtos de hidratação nas argamassas. Os resultados mostraram que embora não se 

trate de uma pozolana muito reativa, mesmo com 45% de substituição foi atendido o critério 

de atividade pozolânica da ASTM e as resistências a longo tempo em todos os casos, 

conseguiram atingir o valor obtido aos 28 dias para a argamassa de referência (0% 

substituição). Isto mostra a viabilidade do uso dos resíduos cerâmicos em taxas de 

substituição de 20% a 30% sem maiores consequências para o desempenho das argamassas. 

Carneiro, Moura e Leite (2009) obtiveram resultados semelhantes ao adicionar 

resíduos moídos de material cerâmico como substituição parcial ao cimento na produção de 

argamassas. Foram utilizados teores de 10% e 20% de substituição, tendo a argamassa com 

menor teor de substituição apresentado um ganho de resistência da ordem de 19%, enquanto a 

argamassa de maior teor de substituição apresentou um decréscimo de 5% na resistência 

mecânica. 

Vieira (2005), ao analisar a influência do teor de substituição de cimento por resíduo 

cerâmico no ensaio de consistência nos traços de argamassas, onde deixou constante o fator 

água cimento, constatou que quanto maior o teor de substituição, menor a consistência da 

argamassa. A superfície específica era de 6039 cm
2
/g, ou seja, uma vez e meia maior que a do 

cimento. O traço estudado em argamassa foi 1:1, 55. As amostras foram inicialmente curadas 

em água em duas temperaturas ambiente distintas, cerca de 23ºC e 55ºC por 7 dias em 
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ambiente de laboratório até os 21 dias, e posteriormente imersas nas soluções de teste (água 

pura e solução salina de NaCl a 3,5%). 

Nareci e Hamina (2009) estudaram a substituição parcial do clínquer por resíduo de 

tijolos na produção de cimento. Os materiais para a produção do cimento (clínquer + resíduo 

de tijolo + gipsita) foram moídos em conjunto, o que proporcionava adequada finura para a 

pasta estudada, porém ao analisar as características da pasta observou-se que ao adicionar 

mais resíduo, maior a demanda de água para que a pasta apresentasse uma boa consistência. 

Perante os trabalhos elaborados e acima citados, nota-se que a comunidade desperta 

interesse em utilização do resíduo cerâmico na confecção de compósitos cimentícios, 

conhecendo as variações de finura e composições químicas, o que leva a pasta de cimento à 

uma melhor trabalhabilidade, principalmente em concretos de natureza seca, para melhorar as 

propriedades de coesão e do estado endurecido. 

O que é notório em trabalhos que utilizam resíduo cerâmico como material alternativo 

em pasta de cimento, é que as adições à pasta deverão ser respeitadas para não inviabilizar o 

seu uso, pois quando adicionada em grandes quantidades a resistência à compressão tende a 

diminuir. 

Nos fatores ambientais a reciclagem e reutilização dos resíduos em pasta de cimento 

como matéria-prima trazem inúmeros benefícios econômicos e ambientais, pois reduzem a 

extração de recursos, além de reduzir os níveis de poluição atmosférica em função da 

extração, processamento e transporte. Consequentemente pode-se ter uma redução de custo, 

além de aumentar a vida útil dos aterros sanitários. 

Esses trabalhos aqui citados tem o intuito de mostrar o quanto esse resíduo tem forte 

potencial de ser reaproveitados na fabricação de argamassas. 

2.4 Caracterização e quantificação mineral pelo método de Rietveld 

O método de Rietveld (MR) é amplamente reconhecido como ferramenta de grande 

utilidade na análise estrutural dos materiais cristalinos e tem se firmado como uma ferramenta 

para análise quantitativa de fases amorfa e cristalina (CORDEIRO, 2009). 

O método consiste, de maneira simples, em se minimizar a diferença entre espectros 

medidos e calculados, passo a passo, em um difratograma digital. O procedimento permite 

refinar não só os parâmetros geométricos das fases presentes, como também considerar as 

características cristalográficas (FANCIO, 1999; CORDEIRO, 2009). 
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O processo de quantificação pelo método de Rietveld baseia-se em três considerações 

iniciais (PHILIPPO et al., 1997): (i) cada estrutura cristalina tem seu próprio espectro de 

difração caracterizado pelas posições e intensidades de cada pico de difração; (ii) a 

superposição dos espectros de difração faz-se por simples adição, sem interferência; e (iii) a 

integral da superfície do espectro de cada fase é proporcional à porcentagem da fase na 

mistura. 

 O método de refinamento de espectro multifásico total de difração de raios X 

(método de Rietveld), de maneira simples consiste em se minimizar a diferença entre 

espectros medidos e calculados, passo a passo, em um difratograma (FANCIO, 1999). A 

grande vantagem do método para quantificação é justamente que se utilizam todos os pontos 

de um espectro, e superposição de picos, que usualmente inviabilizam outros métodos de 

quantificação por difração de raios X em amostras pulverizadas, que pouco afetam o método 

de Rietveld, apenas dificultam a identificação qualitativa (CORDEIRO, 2009). 

 Dados quantitativos são deduzidos de fatores de escala, após a superposição e 

minimização de diferenças de espectros medido e calculado, este obtido a partir de 

modelamento de cada fase na mistura. Três grupos de parâmetros devem ser incluídos no 

modelamento: (i) parâmetros instrumentais (correção do zero do equipamento); (ii) 

parâmetros estruturais, como grupo espacial, parâmetros de cela unitária, posições dos átomos 

no retículo e sua ocupação, absorção e fatores térmicos; (iii) parâmetros de cristalinidade, 

como assimetria dos picos, orientação preferencial, largura a meia altura e forma dos picos. 
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A base matemática do método é descrita pela Equação 3: 
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Equação 3 

em que : 

Y i: somatória da intensidade do background com todas as reflexões de Bragg; 

k: reflexões de Bragg; 

Sp: fator de escala; 

p: fases; 

Lk: fator Lorentz; 

PK: fator de polarização; 

HK: fator de multiplicidade; 

FK: fator estrutural; 

G(
ik

): função de perfil da reflexão; 

Po
k 
: função de orientação preferencial; e 

Y
bi 

: background refinado. 

Apesar das enormes vantagens que o método de Rietveld tem sobre os métodos 

tradicionais de quantificação por difração de raios X, são necessários alguns cuidados, 

inclusive de interpretação dos resultados. A influência de orientação preferencial, extinção 

primária e detecção não-linear podem ser reduzidas nesse método, uma vez que todo o 

espectro é utilizado, e não apenas as reflexões mais intensas (BISH e POST, 1993; 

CORDEIRO, 2009). 

A maior dificuldade potencial, na paragênese quantificada, é a presença de fases com 

micro absorção exageradamente diferente das outras fases, particularmente de goetita, 

hematita e magnetita (para a radiação Cukα utilizada). Este efeito pode ser eliminado por 

utilização de outra radiação mais apropriada, ou minimizado pela pulverização mais intensa 

da amostra. Estima-se que a micro absorção diferencial interfere menos em partículas com 

diâmetros que variam entre 5 μme 10 μm (BISH e REYNOLDS, 1989). 

Outra grande vantagem, exclusiva dos métodos de quantificação a partir de espectros 

de difração de raios X, e particularmente operacional com o método de Rietveld, é a 

determinação da quantidade de material amorfo. Com relação às etapas de refinamento Bish e 
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Post (1993) apresentam sugestões para o refinamento de uma estrutura cristalina de uma 

amostra qualquer. 

Inicialmente considera-se a utilização de um difratograma de boa qualidade, insere-se 

as informações de cada fase anteriormente identificadas, e inicia-se então os ciclos. Sugere-se 

que os primeiros ciclos sejam realizados com os coeficientes de linha de base (background) e 

fator de escala. Uma vez que os indicadores entrem em convergência ocorre o deslocamento. 

Para isto, basta adicionar uma quantidade conhecida de um padrão interno, em geral 20% de 

silício em massa para em seguida quantificar (NEUMANN, 2004). 

Primeiramente considera-se autilização de um difratograma de boa qualidade, 

inserem-se as informações de cada fase anteriormente identificadas, e inicia-se então os 

ciclos. Uma vez que os indicadores entrem em convergência, o deslocamento ou o zero de 

goniômetro podem ser refinados, dando início ao refinamento de perfis de pico e assimetria. 

Em seguida são refinados os parâmetros de cela para cada fase (BISH e POST,1993). 

Quanto aos indicadores de erros do refinamento Young (1995) considera o controle 

gráfico importante para a qualidade do refinamento, uma vez que através deles é possível 

detectar problemas de ajuste de linha de base e irregularidade do perfil de pico. Os 

indicadores numéricos confirmam a qualidade, mas nem sempre permitem identificar os 

problemas. 

É considerado melhor resultados de refinamento aquele que fornece um difratograma 

de raios X calculado mais próximo possível do observado. O índice ponderado deve ser 

analisado quando se deseja verificar se o refinamento está convergindo, ele é representado 

pela sigla Rwp. Se este valor estiver diminuindo ao longo dos ciclos de refinamento do 

programa significa que o refinamento esta sendo bem sucedido (CORDEIRO, 2009). 

 A partir do momento em que não ocorre variação deste parâmetro, significa que o seu 

mínimo foi atingido. O Rwp que fornece a medida da qualidade do ajuste entre os dados 

observados e calculados deve ser inferior a 15% para ser considerado aceitável (PAULUK, 

2008). 

Outros indicadores numéricos são o índice de Bragg (Rp) que mede a qualidade do 

ajuste entre as intensidades integradas observadas e calculadas que é dado pela equação 4; e o 

índice esperado (Rexp) que mede a qualidade das intensidades coletadas (Equação 5). Valores 

de Rwp (Equação 6) e Rexp próximos significa que os mesmos apresentam uma mesma 

tendência, sendo assim é possível considerar como satisfatório o refinamento (CORDEIRO, 

2009). 
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 Fator de Perfil Rp: 

 

 

 

                                                           Equação 4 

 

onde yi(obs) e yi(calc) são as intensidades observadas e calculadas no ponto 2 i 

respectivamente. No caso dos fatores R convencionais de Rietveld as intensidades yi são 

subtraídas do correspondente valor da linha de base, de modo que yi (corrigida yi (obs

yi (bkg). 

 

Fator Esperado Re: 

 

 

 

Equação 5 

 

 

Onde (N-P+C) é o número de graus de liberdade (N é o número de pontos do 

difratograma, P é o número de parâmetros refinados e C é o número de equações de vínculo 

entre os parâmetros). 

 

Fator de Perfil Ponderado Rwp: 

 

 

 

                               Equação 6 

 

 

 Por fim, será considerado satisfatório o refinamento cujo goodnessofit (GOF), é o 

valor equivalente da relação entre Rwp e Rexp, for menor que 1,7. Na prática, valores 

inferiores a 5 já refletem um refinamento otimizado. 
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 Spicer; Verryn e Deysel (2008) destacam ainda a robustez do método de Rietveld 

considerando a aplicabilidade para amostras tanto homogêneas quanto heterogêneas, 

consideram a rapidez do método e a efetiva capacidade de distinção de fases, bem como a 

produção de dados quantitativos para as mesmas, possibilitando ainda o tratamento manual 

quando da sobreposição de picos e o desenvolvimento de programas de quantificação de 

amostras para refinamentos pré-estabelecidos, tendo em vista sua aplicação na indústria. 
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CAPÍTULO III 

 

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Neste capítulo é descrita a metodologia que foi cumprida para o desenvolvimento da 

parte experimental da pesquisa. 

Os ensaios realizados foram baseados nas normas da ABNT, quando existentes, não se 

apresentando detalhes. Nos ensaios em que não há norma correspondente, faz-se a descrição 

do procedimento. 

A pesquisa foi dividida em IV etapas: 

I. Caracterização física e química do resíduo de cerâmica vermelha. 

II. Beneficiamento da matéria-prima secundária através de moagem e avaliação 

da finura destes resíduos por meios de ensaios. 

III. Estudos das propriedades pozolânicas dos resíduos através de atividade 

pozolânica com cal, atividade com cimento, em função de diferentes finuras e 

comparando com duas pozolânicas utilizadas nas empresas de cimento 

Portland e três tipos demetacaulim comerciais. 

IV. Aplicação do material com finura otimizada em argamassa para avaliação de 

desempenho: resistência à compressão, resistência de aderência à tração, 

absorção de água, usando-se o material em diferentes percentagens de 

substituição do cimento Portland e como adição. 

3.1 Material e Métodos 

Aqui são apresentados os materiais e métodos utilizados para avaliar se a etapa de 

segregação proposta influencia nas características físico-químicas e no desempenho dos 

resíduos cerâmicos em pastas cimentícias. 

3.1.1 Cimento 

Os cimentos CP V(cimento de alta resistência Inicial) que não tem praticamente 

adição mineral e o CP II - F32(cimento filler calcário)que pode ter apenas 10% de filler 

calcário foram usados nessa pesquisa. 
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O cimento foi acondicionado em sacos plásticos devidamente fechados e posto em 

locais adequados para não haver hidratação prévia. 

Sua caracterização físico-química foi fornecida pelo fabricante e encontram-se 

apresentadas nas Tabelas 2 e 3 e nas Figuras 7 e 8. 
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Tabela 2– Características do cimento CPV. 

(Dados fornecidos pelo fabricante) 

1 - Composição química 

Ensaios Resultados (%) Limites da NBR 5733/91 

      

Perda ao fogo – PF 1,15 ≤ 4,5% 

Dióxido de silício - SiO2 18,96   

Óxido de Alumínio - Al2O3 3,92   

Óxido ferro - Fe2O3 2,95   

Óxido de cálcio total–CaO 61,06   

Óxido de Magnésio –MgO 3,08 ≤ 6,5 % 

Anidrido Sulfúrico – SO3 3,19 3,5 a 4,0 % 

Óxido de Sódio – Na2O 0,15   

Óxido de Potássio - K2O 1,03   

Anidrido Carbônico - CO2  - ≤ 3% 

Resíduo Insolúvel – RI 0,67 ≤ 1,0 % 

Óxido decálcio livre - CaOlivre 2,96   

2 -Ensaios físicos e mecânicos 

Ensaios  Resultados (%) Limites da NBR 5733/91 

Finura - resídua na peneira de 75 mm (%) 0,1 ≤ 8,0 %  

Finura - resídua na peneira de 44 mm (%) 2,2   

Massa específica (g/cm
3
) 3,14   

Área específica - blaine (m
2
/kg) 402 ≥ 3000 m

2
/ kg 

Água da pasta de consistência normal (%) 29   

Tempo de início de pega (h:min)  02:40 ≥ 1h  

Tempo de fim de pega (h:min)  03:18 ≤ 10  

Expansibilidade de leChatelier a quente (mm) 0,56 ≤ 5 mm 

Resistência à compressão na idade de 1 dia 

(MPa) 20,0 ≥ 14MPa 
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A distribuição granulométrica do cimento CP V é mostrada na Figura 9. O diâmetro 

médio é de 12,02 µm,10% dos das partículas são menores que 1,72 µm; 50% são menores que 

12,35 µm e 90% são menores que 31,18 µm. 

 

Figura 7 – Resultado de análise granulométrica a laser do cimento CPV. 

  

Fonte: Do autor (2016) 
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Tabela 3- caracterizações físico-química do cimento CP II F-32. 

(Dados fornecidos pelo fabricante) 

1 - Composição Química  

Ensaios 

Resultados 

(%) Limites da NBR 5733/91 

      

Perda ao fogo - PF 4,92 ≤ 4,5% 

Dióxido de silício - SiO2 19,0   

Óxido de Alumínio - Al2O3 5,00   

Óxido ferro - Fe2O3 2,60   

Óxido de cálcio total -CaO 63,19   

Óxido de Magnésio - MgO 2,50 ≤ 6,5 % 

Anidrido Sulfúrico – SO3 2,48 

 Óxido de Sódio – Na2O 0,11   

Óxido de Potássio - K2O 1,05   

Anidrido Carbônico - CO2  - ≤ 3% 

Resíduo Insolúvel - RI 1,02 ≤ 1,0 % 

Óxido DE Cálcio livre - CaO LIVRE  1,00   

2 -Ensaios Físicos e Mecânicos  

Ensaios  Resultados  Limites da NBR 5733/91 

Finura - resídua na peneira de 75 mm (%) 1,70  ≤ 8,0 %  

Finura - resídua na peneira de 44 mm (%) 13,0    

Massa especifica (g/cm
3
) 3,01   

Área especifica - blaine (m
2
/kg) 4050  ≥ 3000 cm

2
/ kg 

Água da pasta de consistência normal 

(%) 28,5    

Tempo de início de pega (h:min)  2h:50  ≥ 1h  

Tempo de fim de pega (h:min)  3h:45  ≤ 10  

Expansibilidade de lechantelier a quente 

(mm) 0,67 ≤ 5 mm 
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A distribuição granulometrica do cimento CP IIF é mostrada na Figura 8. O diâmetro 

médio é de 14.01 µm, 10% dos sólidos acumulados são menores que 0.45 µm; 50% são 

menores que 9.27µm e 90% são menores que 36.68 µm. 

 

Figura 8 – Resultado de análise granulométrica à laser do cimento CPII-F. 

 

Fonte: Do autor (2016) 

 

3.1.2 Agregados miúdos 

Os agregados utilizados na presente pesquisa são os mesmos usados na fabricação de 

argamassa industrializada de uma indústria local. Para caracterização física o agregado foi 

seco em estufa a 100°C por 24 horas, seguindo-se recomendações da NBR 7211 (ABNT, 

1983). Os resultados da caracterização da areia constam na Tabela 4. 
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Tabela 4- agregado miúdo 

Módulo de Finura: 1,63 

Dimensão Máxima característica (mm):1,18 

Massa específica:2,63 kg/dm³ 

Massa unitária:1,61 g/m³ 

Fonte: Do autor (2016) 

3.1.3 Água 

Foi utilizada água potável proveniente do sistema de abastecimento da UFPB.  

3.1.4 Resíduo Cerâmico 

O RC foi fornecido pela empresa parceira da pesquisa, localizada na cidade de Santa 

Rita– PB.  O mesmo foi recolhido sem controle de queima e estava acumulado, e era usado 

com um único intuito de melhorar as vias de rodagem.  

Estes resíduos são gerados por falhas de processos e por outros fatores. Na pesquisa 

foram usados dois RC: o da fabricação de blocos e o da fabricação de telhas, isto porque esses 

dois produtos têm diferente teor de argila e diferente temperatura de calcinação, e são 

queimadas em fornos diferentes. Os RC foram armazenados em recipientes, vedados, 

transportados e postos para secagem ao ar livre no Laboratório de Ensaios de Materiais e 

Estruturas da UFPB. 

Após o armazenamento, foi realizada a moagem dos resíduos cerâmicos com o intuito 

de torna-lo um material na forma de pó. 

3.1.5Pozolana e metacaulim 

Com o intuito de efetuar uma comparação no índice de pozolanicidade entre os 

resíduos de cerâmica e pozolanas (usadas por fabricantes de cimentos) e metacaulins 

comerciais. Na Tabela 5, e na Figura 9 estão indicados esses materiais. 
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Tabela 5-pozolanas e metacaulim para efeito de comparação 

 

Material  Fornecidos  

Pozolana(PZPI) Industrial Pitimbu 

Pozolana(PZPBJ) Industrial João pessoa  

Metacaulim(MSN) Vendidos no comércio 

Metacaulim(MNO) Vendidos no comércio  

Metacaulim(MPZ) Vendidos no comércio 

 

Fonte: Do autor (2016) 

 

 

Figura 9 - Pozolanas industriais, metacaulim e resíduos cerâmicos. 

 

    

   

 

Fonte: Do autor (2016) 

3.1.5 Aditivo 

Foram utilizados aditivos plastificantes e super-plastificantes para concretos e 

argamassas.  

 

 

(RC) (RCT) (MPZ) (MNO) 

(PZPI) 
(MSM) 

(PZPBJ) 
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3.2 Métodos  

A coleta foi feita manualmente em duas indústrias. Estas empresas de cerâmica produzem 

telhas e blocos de vários tipos diferentes. O produto final depende do tipo do forno e da zona 

em que foi calcinado. Nas Figuras 10 e 11, vê-se como eles se encontram na indústria. 

 

 

Figura 10 - Resíduo gerado 

 

Fonte: Do autor (2016) 

 

 

Figura 11- Resíduos de telhas 
 

 

Fonte: Do autor (2016) 

 

 

 

3.2.1 Coleta de material na indústria 

Na coleta teve-se o cuidado de se escolher material que se apresentasse devidamente 

queimado (Figura 12 a).  Esse material, proveniente de quebras durante retirada dos fornos e 

na etapa de carregamento do veículo na expedição, foi encaminhado ao Laboratório e 

acondicionado para se proceder ao seu beneficiamento.  Este se deu através de fragmentação e 
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moagem. A fragmentação foi feita em um “Aparelho Los Angeles”usado para determinar 

resistências à abrasão de agregados para concreto.Ela fez-se necessário em vista de o moinho 

disponível no laboratório ser de pequeno porte (Figura 12 b), incapaz, por si só,de triturar os 

pedaços de blocos que compunham o resíduo, além de fragmentar as partículas do resíduo o 

que favorece a moagem. 

 

 

Figura 12 - a) Resíduos coletados na indústria; b) Moinho de laboratório. 

 

 

 

Fonte: Do autor (2016) 

 

De acordo com a revisão bibliográfica realizada por Vieira (2005), Pereira (2000), e 

Alves (2002), o tempo de moagem, tamanho e carga de bolas e a quantidade de produtos a 

moer, e outras variáveis, influenciam na granulometria do material. Deste modo, observou-se, 

inicialmente, a variação da finura Blaine do RC moído com o aumento do tempo de moagem, 

mantendo-se constantes os demais parâmetros, segundo o procedimento descrito a seguir: 

  

- pesagem de 10 kg de resíduo cerâmico bruto seco ao ar 

- fragmentação dos resíduos por 15 minutos no Aparelho para Ensaio de Abrasão de 

Los Angeles (Figura 14), para facilitar a moagem. Na Figura 13 vê-se o aspecto dos resíduos 

após 15 minutos de moagem. 
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Figura 13 - Aparelho para Ensaio de Abrasão de Los Angeles 

 

Fonte: Do autor (2016) 

 

Figura 14 – Aspecto dos resíduos cerâmicos após 15 min no Los Angeles 

 

 

Fonte: Do autor (2016) 

 

Após a fragmentação colocou-se o material em um Moinho de Bolas modelo 

SONNEX I-4205, fabricado pela CONTENCO, disponível no Laboratório de Materiais e 

Estruturas da UFPB, com capacidade de 50 dm
3
. 

A carga de bolas está especificada na Tabela 6, onde está descrito a carga de bolas de 

volume equivalente a 11,48% do volume interno do moinho. Foram usadas até um máximo de 

80.000 rotações, durante a qual se retirou amostras de cerca 200 g de material nos tempos 

equivalentes a 4.500, 10.000, 20.000, 30.000 rotações e assim sucessivamente a cada 80 

rotações, num total de nove amostras para análise de finura. 
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Tabela 6- Diâmetro e bolas. 

 

Diâmetro de bola [mm] Quantidade de bola [unidade] 

40 13 

30 49 

25 175 

20 694 

Fonte: Do autor (2016) 

3.2. Moagem das Pozolanas Fornecida pelo Fabricante de Cimento 

 A Pozolana foi submetida ao igual processo de moagem utilizado para o 

beneficiamento do resíduo da indústria cerâmica. 

3.2.1 Caracterizações  

Para caracterização das amostras, depois de moídas, segundo o procedimento descrito, 

elas foram submetidas à análise química e física. Na Tabela 7 são apresentados os ensaios de 

caracterização empregados. 

Difração de raios X: As análises de difração de raios-X (DRX) foram efetuadas no 

Laboratório de Combustível e materiais, com um equipamento SIENMENS DIFRAC 5000 

com varredura de 2º a 90º de 2θ. O objetivo da análise por difração de raios x é de encontrar 

as fases cristalinas e amorfas dos materiais em estudo. 

Espectroscopia no infravermelho: os espectros de absorção no infravermelho das 

amostras foram registrados à temperatura ambiente em um espectrômetro Avatar, modelo TM 

360 ESP Nicolet, com varredura de 4000 a 400 cm
-1

 e resolução máxima de 4 cm
-1

. As 

amostras foram caracterizadas na forma de pastilhas feitas a partir de 0,05 mg de argila e 0,07 

mg de KBr prensados a 5 toneladas por 30 segundos.  

Granulometria a laser é uma das técnicas mais utilizadas atualmente para se conhecer a 

distribuição granulométrica de materiais em pó. Ele consiste no espalhamento de Luz Laser 

de Baixo Ângulo - LALLS (LowAngle Laser Light Scattering), que consiste em fazer passar 

um laser pela amostra das partículas e recolher os dados da intensidade de luz em diferentes 

ângulos de distribuição. A distribuição do tamanho das partículas é obtida através da 
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comparação das diferentes intensidades de luz nos diferentes ângulos. O granulômetro a laser 

usado nessa análise está localizado no Laboratório de Engenharia de Materiais – UFPB, da 

marca CILAS modelo 1064, para medida da distribuição granulométrica do material em uma 

faixa de tamanho entre 0,5 e 500 µm. O tempo de medida total é inferior a três minutos. Os 

resultados são expressos em curvas de distribuição granulométrica das partículas e também 

fornece seu diâmetro médio. 

 

Tabela 7- Ensaios normatizados e não normatizados na caracterização das pozolanas. 

 

Ensaios  Norma /Procedimentos 

Florescência de raios x NBR12653 [ABNT 1992] 

Difração de raios x LACOM 

Infravermelho LACOM 

Massa específica NBR6474 [ABNT 1984] 

Área específica NBRNM76 [ABNT 1998] 

Granulometria a laser LABCE 

Granulometria por peneira via umida NBR 9202[ABNT 2004] 

Blaine NBR 7224[ABNT 1996] 

BET LACOM 

Ultrassom  NBR 15630[ABNT 2008] 

Teor de umidade NBR 8801[ABNT 1992] 

Atividade pozolanica com cimento NBR5752 [ABNT 2015] 

Atividade pozolânica com cal NBR5751 [ABNT 1992] 

Chapelle modificado NBR 15895[ABNT 2010] 

Fonte: Do autor (2016) 

 

Análise de área superficial com método de BET. Após tratamento a 250 ºC por 2h em 

um BelprepII, da BEL, com fluxo de N2(g), as amostras sólidas foram analisadas em 

instrumento de adsorção volumétrica modelo BELSORPII, também da marca BEL JAPAN, 

realizando a sorção no equipamento com os gases N2(g) e o padrão He, em Dewar contendo 

N2(g). Os cálculos para obtenção da área superficial dos fotocatalisadores foram realizados 
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utilizando o método de Stephen Brunauer, Paul Hugh Emmett e Edward Teller (BET) [92], a 

partir dos dados de fisissorção de N2(g). 

3.3. Dosagem das argamassas 

A – Argamassa para assentamento e revestimento 

A partir de um traço comercial, procurou-se variar o teor de substituição do cimento 

Portland por residuos cerâmicos obtidos sem nenhuma separação do produto que o originou 

na preparação de 0%, 10%,15%,20%,25% e 30%. Essas argamassas foram denominadas de 

referencias A0, A10, A15, A20, A25 e A30.  

Também se utilizou resíduo apenas de telha, sendo os teores de substituição de 10% e 

15%,denominado de T10 e T15. 

O traço de referência em massa foi 1:6,4 ( cimento: areia). A quantidade de água em 

todas as misturas era o que conduzia a consistência normal da NBR 13276, correspondendo a 

um espalhamento de 270+- 10mm, os substantivos de materiais que constituem a moldagem 

de 6 corpos de prova cilíndricos de 50 mm e 100 mm de altura constam na tabela 1. 

 

Tabela 8- traços estudados na pesquisa. 

 

Traço Amostra  Cimento (g) 
Resíduo 

cerâmico (g) 
Areia (g) 

Aditivo 

(ml) 

A0 (Referencia) _ 700 0 4480 1,3 

A10 Residuo  630 70 4480 1,3 

A15 C 585 105 4480 1,3 

A20 D 560 140 4480 1,3 

A25 E 525 175 4480 1,3 

A30 F 490 210 4480 1,3 

T10 BT (TELHA) 630 70 4480 1,3 

T15 CT (TELHA) 585 105 4480 1,3 

Fonte: Do autor (2016) 

 

No estado fresco, foram testados os parâmetros de índice de consistência normal 

(NBR 13276), utilizando a FlowTable, retenção de água (NBR13277), utilizando o funil de 
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Büchner modificado, e densidade de massa (NBR13278). Já no estado endurecido, a 

moldagem de corpos-de-prova seguiu as recomendações da NBR13279. Para a determinação 

de absorção por capilaridade utilizou-se a NBR15259. Foram obtidas resistência à 

compressão nas idades de 7, 28 e 56 dias, conforme a norma NBR 13279. Para cada idade e 

cada composição foram rompidos três corpos de prova, num total, 72. 

 

 B – Argamassa de contrapiso 

Procurou-se desenvolver uma argamassa de contrapiso de alta fluidez, de sorte a 

facilitar sua aplicação.  É ainda um produto pouco conhecido no Brasil, e não existem normas 

que possam guiar sua execução.  A reologia da pasta é muito importante e aqui usou-se o 

mini-slump para estuda-la. 

O ensaio de mini-slump, também chamado de ensaio de mini-abatimento, criado pelo 

cientista Kantro (1980) e Cavalcante (2014), avalia as propriedades da pasta quanto à 

resistência, à segregação e tendência dessa a exsudação. É um ensaio que não necessita da 

elaboração de uma grande quantidade de pasta para que se obtenha tais propriedades. 

Segundo Castro (2007), o mini-abatimento demonstra a influência dos aditivos e adições na 

fluidez e compatibilidade do cimento com aditivo superplastificante. 

O ensaio tem simples e rápida execução, de maneira que a pasta pronta é colocada 

dentro do cone, que estará centralizado numa placa de vidro referenciada com os diâmetros 

mínimos e máximos sendo estes 115 mm (T115) e 180 mm respectivamente, e em seguida 

puxa-o para cima (90º) sem esquecer-se de antes nivelar a placa de vidro. Gomes (2009), 

recomenda que a relação fíller/cimento ótima no estudo da pasta para o concreto auto-

adensável, dá-se com um T115 de 2 a 3,5 segundos alcançando um espalhamento final de (180 

± 10) mm. 

Para tanto, foram testadas cinco argamassas com diferentes teores de substituição da 

porcentagem 0%, 10%, 20%, 15% e 30%, assim denominados B0, B10, B20, B25 e B30. Na 

tabela 9 demostrar os valores usados no traços. 
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Tabela 9–Traços com análises de fluidez das pastas 

 

 Ensaio a/c a/mf c RC SP 

 n   (g) (g) % MÉDIA s 

B0 1 0,5 0,5 200   0.50 1 

B10 2 0,5 0,45 180 20 10 0.50 1 

B20 3 0,5 0,4 160 40 20 0.50 1 

B25 4 0,5 0,38 150 50 25 0.50 1 

B25 5 0,5 0,35 140 60 30 0.50 1 

Fonte: Do autor (2016) 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 Caracterização físico-química, cristalográfica do resíduo de cerâmica vermelha. 

Beneficiamento do Resíduo Cerâmico (RC). 

O procedimento para encontrar uma finura ideal para realização do trabalho partiu do 

princípio de que os fatores ambientais e econômicos são primordiais, pois são fatores ligados 

à sustentabilidade da empresa. No entanto há outro paradoxo ligado a reaproveitamento do 

resíduo, pois, quanto mais fino melhores são as características de reaproveita-lo como 

ativador ou por efeito filler, porem a maior finura exige maior gasto de energia. 

Para uma melhor avaliação as características dos resíduos eles passaram por muitos 

tipos de análises físicas e de atividades pozolânicas. 

A granulometria foi avaliada através do ensaio Blaine, usado para medir superfície 

específica do cimento.  

Na Tabela 10 e na Figura15 observa-se a variação da finura do resíduo cerâmico em 

função do tempo de moagem, expresso em número de rotações do moinho. Pode-se observar a 

maior taxa de aumento da finura até 40.000 rotações. A partir dessa faixa a moagem diminui 

sua eficiência. Isto pode ser explicado pela aglutinação das partículas do resíduo, ocasionada 

pelo aumento da tensão superficial entre as mesmas, em razão de sua já elevada superfície 

específica.  

Para confirmar a finura do material obtida pelo Blaine, realizou-se o ensaio de 

granulometria por peneiramento na malha de # 325. De cada amostra foram feitos três 

peneiramentos e a média da percentagem retida consta no gráfico da Figura 16. Vê-se que 

com 30.000 rotações já se consegue uma finura significativa, e com o aumento do número de 

rotações o total de resíduo presente na malha já não era tão eficaz. A norma americana ASTM 

C618/01 estabelecem um grau de finura para que uma determinada pozolana possa ser 

aplicada no cimento. A mesma norma estabelece um máximo de 34% de resíduo na peneira 

325 mesh (45 mm). A finura é importante na demanda de água para uma determinada 

consistência. No ensaio de análise por peneiramento a finura do RC é bem maior que o 

próprio cimento. Ainda que com 60.000 rotações se consiga uma finura ainda mais intensa, 

preferiu-se fixar o valor de 30.000 que representa menor gasto energético. Assim, no que se 
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segue, quando se fizer menção ao RC está significando tratar-se do resíduo moído com 30.000 

rotações. 

Tabela 10- Finura Blaine do RC em função do número de rotações do moinho e tempo de 

moagem 

.N° de Rotações 

do Moinho 
Tempo de Moagem 

(min) 
Finura Blaine (cm

2
/g) 

(x 1000unid) 

4,5 72 7067 

10 161 9165 

20 322 14169 

30 484 15951 

40 645 15932 

50 806 16719 

60 968 16963 

70 1129 16869 

80 1290 14428 

Fonte: Do autor (2016) 

 

Figura 15 - - Variação da finura Blaine do RC com o número de rotações do moinho. 
 

Fonte: Do autor (2016)

 

Fonte: Do autor (2016) 
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Figura 16 - Material retido na peneira #325 

 

Fonte: Do autor (2016) 

 

Na análise de granulometria a laser foi utilizado um analisador de partículas modelo 

CILAS 1090 líquido, faixa de análise de 0,04 µm a 2.500 µm. O ensaio também confirma que 

o resíduo está com a área superficial bastante elevada ocorrendo aglutinação das partículas. A 

Figura 17 tem a distribuição do tamanho de grãos de RC, obtida pelo granulômetro a laser.  

Tabela 11- Análise de granulometria a laser das rotações. 

 

N° de Rotações 

do Moinho 

Tempo de 

Moagem 

(min) 

Diâmetro médio(μm) 

(x 1000unid) 

4,5 72 224.85 

10 161 15.64  

20 322 11.99 

30 484 10.20 

40 645 18.55 

50 806 8.50 

60 968 10.04 

70 1129 12.64 

80 1290 19.94 

Fonte: Do autor (2016) 
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O diâmetro médio é de 10,20 µm, a distribuição granulométrica indica que 10% dos 

sólidos acumulados são menores que 1,16 µm; 50% são menores que 5,97 µm e 90% são 

menores que 26,89 µm.  

Esse ensaio fornece um perfil de distribuição e de frequência de diâmetro do material. 

O resultado é uma distribuição discreta dos diâmetros das partículas como uma distribuição 

acumulativa. 

Vale salientar que esse diâmetro médio do resíduo (10,20 µm) será responsável pelo 

efeito filler e pela geração de pontos de nucleação. Outro fator bastante peculiar desse 

tamanho de partícula é a ancoragem, facilitando o preenchimento de vazios os que favorecem 

as reações de hidratação do cimento. Na Figura 17, segue imagem do resíduo após seu 

beneficiamento. 

Figura 17 - Resultado de análise granulométrica a laser do RC. 
 

 

Fonte: Do autor (2016) 

 

Como se pode verificar através da Figura 18 o resultado apresentado na Tabela 10 

trata-se de um material com finura muito superior ao dos clínqueres moídos e usados na 

fabricação de cimento Portland nacional. 

A fim de melhorar os resultados obtidos, e para ter maior exatidão dá melhor moagem 

para estudo, foi realizado o ensaio de Área Específica por BET, que é uma técnica que 

determina a área específica do material. Os resultados de área específica (Figura 19) mostram 
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que o valor do resíduo cerâmico em 50.000 rotações teve maior área específica, o que 

provavelmente reflete em uma maior reatividade na hidratação, uma vez que a água reagiria 

com mais facilidades pois encontraria maior área de contato. 

Em estudo realizado por Machado (2013) e Souza (2007) sobre área específica do 

cimento eles obtiveram uma superfície específica para o cimento em torno de 1,69 m
2
/g

-1 
e 

1,45 m
2
/g

-1 
respectivamente. Como em todos os resultados obtidos no ensaio de BET (Figura 

18) os valores da superfície específica do RC são maiores do que a do cimento, que vai 

facilitar uma melhor reação com água, e formar as fases de hidratação. Nesse contexto, o 

ponto forte deixa de ser o tamanho de partícula, visto que todos os tamanhos de partículas 

analisadas estavam propícias para serem utilizadas na fabricação de concreto e argamassas, 

passando a ser a sustentabilidade ambiental o ponto mais importante. Como as moagens de 

40.000 a 80.000 rotações exigem um alto tempo de processamento, e consequentemente uma 

maior elevação nos gastos com a fabricação dos produtos, nos ensaios de finura por peneira e 

Blaine, os resultados mostraram evidências de aglomerações de partículas, como também uma 

moagem não muito eficaz para o resultado esperado. 

Sendo assim, o número de rotações escolhidas para realizar a confecção dos corpos de provas 

e avaliar as características de atividade pozolânica foi confirmado como de 30.000 rotações.   

Figura 18 - Resultada de análise de BET do RC. 

 

  

Fonte: Do autor (2016) 
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4.2 Análise química 

 A composição química foi obtida por fluorescência de raios X com equipamento XRD-

SIEMENS D5000, na Universidade Federal da Paraíba. Os resultados estão representados no 

quadro 2 abaixo.  
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Quadro 2 - Composição química das amostras. 

RC 

 

MPZ – Metacaulim1 

 

MSM – Metacaulim2 

Óxido Fração [%] 

 

Óxido Fração [%] 

 

Óxido 
Fração 

[%] 

SiO2 61,25 

 

SiO2 58,22 

 

SiO2 61 

Al2O3 19,51 

 

Al2O3 32,61 

 

Al2O3 35 

Fe2O3 8,14 

 

Fe2O3 5,55 

 

Fe2O3 0,52 

K2O 3,11 

 

TiO2 1,29 

 

K2O 0,38 

CaO 3,03 

 

K2O 0,6 

 

CaO 0,12 

MgO 1,8 

 

CaO 0,29 

 

MgO 0,13 

Na2O 1,44 

 

Na2O 0,25 

 

Na2O 0,11 

TiO2 1,04 

 

MgO 0,23 

 

TiO2 0,39 

P2O5 0,18 

 

P2O5 0,22 

 

Umidade 1,12 

Umidade 0,3 

 

SO3 0,11 

 

PF 0,4 

PF 0,21 

 

BaO 0,1 

   

   

Umidade 0,12 

   

   

PF 0,4 

    

RCT- Resíduo de telha 

 

PZPBJ – Pozolana de fábrica de cimento 

1 

 

PZPI – Pozolana de fábrica de cimento 2 

óxido Fração [%] 

 

óxido Fração [%] 

 

óxido Fração [%] 

SiO2 64,8 

 

SiO2 58,72 

 

SiO2 59 

Al2O3 14,37 

 

Fe2O3 14,16 

 

Al2O3 16 

Fe2O3 10,44 

 

Al2O3 10,14 

 

CaO 8,88 

Na2O 2,24 

 

CaO 8,21 

 

Fe2O3 7,83 

MgO 2,1 

 

MgO 3,89 

 

MgO 2,27 

K2O 2,04 

 

TiO2 2,43 

 

K2O 2,14 

CaO 2,01 

 

Na2O 1,41 

 

SO3 1,72 

TiO2 1,1 

 

K2O 0,35 

 

TiO2 1,28 

P2O5 0,11 

 

P2O5 0,13 

 

Na2O 0,23 

ZrO2 0,06 

 

SO3 0,11 

 

BaO 0,12 

SrO 0,05 

 

Umidade 0,3 

 

Umidade 0,2 

Umidade 0,3 

 

PF 0,15 

 

PF 1,3 

PF 0,2 

       

MNO – Metacaulim3 

Óxido Fração [%] 

SiO2 54 

Al2O3 38,58 

Fe2O3 3,58 

MgO 1,23 

K2O 0,72 

TiO2 0,49 

CaO 0,38 

SO3 0,34 

Umidade 0,3 

PF 0,33 
 

Fonte: Do autor (2016) 

 



 

63 

 

Conforme as especificações químicas presentes na ABNT NBR 15894-1: 2010, os 

resíduos não podem ser considerados como metacaulim, em virtude de as percentagens 

encontradas na composição química do RC não cumprem com o exigido na norma. Por 

exemplo,o teor de alumínio (Al2O3) não está compreendido entre 32% e 46%, e o somatório 

dos teores do óxido de magnésio (MgO) e óxido de cálcio (CaO),  é superior a 1,5%. 

No quadro 2 é verificado que o resíduo cerâmico é composto principalmente de 

sílica, alumina, e ferro, entre outros componentes, caracterizando como um material com 

características pozolânicas. 

Pode-se verificar que os óxidos de sílica, alumínio e ferro compõem 88% do 

material. Isto indica que o mesmo atende aos limites da NBR 12653 para material pozolânico 

em misturas com cimento Portland, uma vez que a soma das percentagens dos compostos 

Al2O3 + SiO2+ Fe2O3 foi superior ao mínimo de 70% estabelecido naquela norma. 

Os teores de óxido de ferro, superior a 8%, são responsáveis pela coloração vermelha 

(alaranjada) da amostra do resíduo estudada. 

Quanto a perda ao fogo, o resultado indica que não há remanência de argila na 

calcinação. O valor encontrado na perda ao fogo está dentro do estabelecido pela ABNT NBR 

15894-2010, que estabelece valor inferior a 4,0% para que o material seja considerado com 

boa calcinação. A Tabela 12 faz comparação entre as composições químicas das amostras de 

metacaulim e pozolanas. 

Tabela 12- Composição química das amostras usadas para comparação com o resíduo. 

 

AMOSTRA 

Materiais 

teor de 

Al2O3+SiO2+Fe2O3 

Materiais pozolânicos: Relação 

SiO2/(Al2O+Fe2O3) 

RC 88% 2.21 

RCT 89% 2.61 

MSN 98,1% 2,70 

MPZ 95,0% 2.65 

MNO 90% 2.81 

PZPI 83% 2.50 

PZPBJ 83% 2.44 

Fonte: Do autor (2016) 
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Os valores encontrados na tabela acima estão dentro do estabelecido pela NBR 

12653, que relaciona os componentes químicos. Todos os valores foram superiores a 70%.  

A composição química não é uma maneira adequada para determinar e avaliar a 

pozolanicidade, pois a mesma não quantifica o percentual de sílica cristalina e amorfa, mas 

apresenta uma forma de controle nos parâmetros químicos na produção de pozolana artificial 

(SANTOS,1992). Nessa linhagem, para que os parâmetros sejam mais eficazes, há a 

necessidade de se ter valores mínimos para uma boa garantia de atividade pozolânica, 

principalmente nos teores de sílica e alumina (ZAMPIERI,1989). 

Quanto maior o fator SiO2/(Al2O+Fe2O3) nas pozolanas, maior o desempenho em 

concretos e argamassa quanto à durabilidade (LEA,1971). Todavia quando comparado às 

características de durabilidade o resíduo cerâmico não deixa a desejar, pois comparado a 

pozolana utilizadas em cimenteiras as características químicas (PZJPB e PZPI) são 

ligeiramente superior, no entanto os valores dos resíduos cerâmicos não impossibilita seu uso 

na fabricação de produtos cimenticio visto que o somatório de  Al2O3+SiO2+Fe2O3 para o 

resíduo é superior. Os metacalim usados na pesquisa todos tiveram valores superiores às 

características químicas quando comparado ao resíduo. 

4.3 Análises mineralógicas 

No âmbito de caracterização mineralógica a difratometria de raios X corresponde a 

uma das principais técnicas de análises. As análises das amostras dessa pesquisa foram 

efetuadas no laboratório de Combustíveis e Materiais (LACOM) da UFPB. 

O difratômetro utilizado foi o da marca Siemens, modelo D5000, radiação CuK com 

intervalo  de medida para valores de 2θ entre 5 e 60° e passo 0,02°/seg. O aparelho produtor 

de raios x  apresenta as seguintes características: anti-cátodo em cobre (Cu) e radiação 

característica Kα. As amostras encontravam-se moídas com granulometria menor a 10 μm, a 

Figura 19 apresenta os resultados de difração. 
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Figura 19 - apresentam, respectivamente, os espectros de difração de Raios-X do 

MPZ, MNO, MSN, PZPI, RC, RCT E PZPBJ. 

 

 

0 10 20 30 40 50 60

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Q
k

k
k

k

k

Q

Q

QQ

Q

 

In
te

n
s
id

a
d

e

MPZ

2 Theta (graus)

Q- Quartzo  83-0539

K- Caulinita 80-0885

 

Q
k

 
0 10 20 30 40 50 60

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

B BQ
Q

Q
Q

Q

A

A

2 Theta (graus)

In
te

n
s
id

a
d

e

MN0

A

Q

B

Q- quartzo - 079-1910

B- biotita- 088-1901

A- anortita 089-14

 

0 10 20 30 40 50 60

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

K

K

Mi C
C

Q

Q

Q

M
MM

Q- Quartzo  083-0539

K- Caulinita 001-0527

C- Calcita 086-2334

M- muscovita 002- 0055

Mi- microclinio 0119-0926

 

In
te

n
s
id

a
d

e

2 Theta (graus)

PZPI

M

Q

K

C

Mi
Mi

 

0 10 20 30 40 50 60

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Q

Q

Q

Q

B

B

K

K

Q- Quartzo  083-0539

K- Caulinita 087-2497

B- biotita- 088-1901

 

In
te

n
s
id

a
d

e

2 Theta (graus)

MSS

K
B

Q

 

0 10 20 30 40 50 60

0

1000

2000

3000

4000

5000

MI

I MI
MIMM

Q

Q
Q

Q
Q Q

Q

A

AA
A

Q- Quartzo  083-0539

M- muscovita 002- 0055

A- anortita 076-0948

MI- mica 002-0227

 

In
te

n
s
id

a
d

e

2 Theta (graus)

RC

A

Q

M

MI

 

0 10 20 30 40 50 60

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Q MI

MI

A

A M

M

M

QQ

Q

Q- Quartzo  083-0539

M- microline 002- 0055

A- anortita 076-0948

MI- mica 002-0227

 In
te

n
s
id

a
d

e

2 Theta (graus)

RCT Q

MA
MI M

 



 

66 

 

0 10 20 30 40 50 60

200

400

600

800

1000

1200

1400

A

Ab

AbAb

Ab
AA

Q

Q- quartzo - 079-1910

Ab- albite- 088-1901

A- anortita 089-14

In
te

n
s
id

a
d

e

2 Theta (graus)

PZPJP

Q

Q

QQ A

Ab

A

 

 

Fonte: Do autor (2016) 

 

Observa-se que todos os produtos em estudo contêm materiais cristalinos. Picos de 

quartzos são vistos em todas as amostras.  

No que diz respeito ao indicativo de compostos amorfos, verifica-se no espectro das 

amostras um halo amorfo nos primeiros ângulos (10º 2θ até 18º 2θ) mostrando certa 

amorficidade das amostras estudadas. 

Com relação à detecção de alguns minerais, tais como Microline, Anortita, Albite, 

Quartzo, caulinita e mica e tantos outros, pode-se dizer que a avaliação é não é simples, tendo 

em vista que faz necessário bastante conhecimento de difração além de que se encontram 

distribuídos bem próximo do ruído de fundo dos espectros difratométricos. 

É importante salientar que os materiais contêm materiais cristalinos, os quais atuam 

apenas como efeito filler. No entanto, o resíduo cerâmico apresenta mais material inerte que 

ao reagir com o cimento não altera as propriedades mecânicas.  

Quando o material apresenta no difratograma a detecção de minerais como caulinita e 

microcline maior será o grau de complexidade, tendo em vista a baixa intensidade dos seus 

picos, distribuídos bem próximos ao ruído de fundo, além de trazer evidência de um material 

não calcinado perfeitamente, o que pode acarretar na diminuição de atividade pozolânica. 

4.4 Análises por espectroscopia no infravermelho 

Nas Figuras 20 e 21 fazem-se presentes os espectros de infravermelho obtidos para os 

resíduos cerâmicos. A Figura 21 mostra de forma mais clara as bandas de difícil visualização 

na Figura 20. As atribuições das bandas encontram-se presentadas na Tabela 13. 
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Figura 20 - espectroscopia no infravermelho. 

4000 3000 2000 1000 0

30

40

50

60

70

80

90

100

110

 

T
ra

n
s

m
it

a
n

c
ia

 (
%

)
RC

N° de ondas (cm
-1
)

3437
1625

1080

 

Fonte: Do autor (2016) 

 

Figura 21- Espectroscopia no infravermelho. 
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Tabela 13- Atribuição das bandas do espectro infravermelho do resíduo cerâmico. T = Si ou 

Al e O = oxigênio. 

  

Atribuição  Números de ondas (Cm 
-1

) 

O-H Estiramento assimétrico e simétrico 3437 

H2O Modo de vibração de flexão das moléculas da 

H2O 1625 

OTO Estiramento assimétrico das ligações  1080 

O-H Estiramento assimétrico 781 

OTO Estiramento assimétrico 578 

T-O Deformação angular à sílica amorfa  467 

Fonte: Do autor (2016) 

 

 

Os resíduos da cerâmica vermelha são constituídos principalmente por quartzo (SiO2), 

mulita (Al6Si2O13) e um percentual de sílica amorfa. A banda em 3437Cm
-1 

é atribuída às 

vibrações simétricas e assimétricas, (O-H), sugerindo a presença de material silicato amorfo 

ou possivelmente silicato de alumínio hidratado da argila caulinita. A banda em 1625Cm
-1 

pode ser atribuída à presença do modo de vibração de flexão da molécula de H20 oriunda do 

espaçamento basal (Mouhtariset et al, 2003). 

As bandas em 1069 Cm
-1 

e 467Cm
-1 

são características das vibrações internas no 

tetraedro TO4 (T = Al, Si) e estão associados às vibrações de estiramento assimétrico e 

deformação angular  T-O, respectivamente. Os tetraedros são os elementos básicos de 

formação de mulita, quartzo e sílica (Paprocki, 2009). A banda de 781 Cm
-1 

é característica 

das moléculas de hidroxila da caulinita. A larga banda de absorção próxima a 1080Cm
-1 

é 

resultante da sobreposição das bandas de mulita, de sílica (cristalina ou amorfa) , e o quartzo 

(Silva, 2011). A banda em 781cm
-1 

é correspondente ao quartzo e a banda de 467Cm
-1 

correspondente à sílica (Paprocki, 2009). 

4.5   Massa específica 

As massas específicas do resíduo cerâmico, Pozolana e Metacaulim, são utilizadas 

para efeito da determinação da Finura Blaine. Os índices físicos das amostras das finura dos 
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resíduos, em ambos os casos foi superior ao do cimento. É desejável que a área específica da 

pozolana, medida pelo permeabilímetro de Blainer, atingisse valores próximo a 7500cm
2
/g 

para que a reatividade fosse mais alta (Zampierre, 1989). 

 Tabela 14- Análise de Blaine e Massa Específica  

Ensaio 

              

RC RCT MPZ PZPI PZPBJ MSN MNO 

Blaine cm
2
/g 15.950 16.421 10.000 11.450 10.090 9.980 11.000 

Massa 

Específica 

g/cm
3
 2,52 2,51 2,39 2,58 2,61 2.59 2,51 

Fonte: Do autor (2016) 

 

De acordo com a tabela 14 nota-se que a massa específica das pozolanas, metaulim e 

resíduo cerâmico, são inferiores ao do cimento Portland, que é da ordem de 3,00 a 3,20 g/cm
3
. 

4.6 Índices de atividade pozolânica do resíduo cerâmico, pozolanas e metacaulim 

4.6.1 Índice de Atividade Pozolânica (IAP) com Cal  

 Atividade pozolânica com cal é a capacidade de uma substância silico-aluminosa, 

finamente dividida, reagir à temperatura ambiente com o hidróxido de cálcio. Na execução do 

ensaio podem acontecer imprevistos, dessa maneira, optou-se em aumentar os números de 

corpos de prova ao invés de trabalhar com três, como recomenda a norma. Os resultados 

constam na Tabela 15 e Figura 22. 

 

Tabela 15 - Índice de atividades pozolânica com cal. 

.Ensaio 

              

RC RCT MPZ PZPI PZPBJ MSN MNO 

Atividade com cal 6,6 7,2 7,5 7,7 6,9 6,8 8,1 

 

Fonte: Do autor (2016) 
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Figura 22 - avaliação de atividade pozolânica com cal. 
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Fonte: Do autor (2016) 

 

 

  Os resultados aqui apresentados encontram-se acima do valor mínimo de 6,0 MPa. O 

valor da média do ensaio foi de 6,6 MPa. Esse ensaio é bastante comum em cimenteiras da 

região, pois as mesmas estão querendo resultados rápidos de avaliação de atividade 

pozolânica. 

Há autores que consideram esses resultados como uma medida simplista pelo fato de 

não verificar realmente as reações físico-química entre os componentes das misturas, de 

maneira que não é possível observar se o desenvolvimento se deu de forma satisfatória ou 

não. Segundo ZAMPIERE (1993), o ensaio tem como fundamento eliminar as variações dos 

desempenhos diferenciados dos cimentos. 

 

4.7 Índices de Atividade Pozolânica com Cimento 

 O experimento é baseado na NBR5752 [ABNT 2015]. O ensaio consiste em comparar 

as resistências de dois tipos de argamassa: tipo A - só como cimento e o tipo B – com 35% do 

volume absoluto do cimento substituído por material pozolânico. Os traços das composições 

das argamassas estão apresentados na Tabela16. 
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Tabela 16- Composições das argamassas 

Amostra  Pozolana (g) Cimento (g) Areia (g)  

Água  

(g) 

Abatimento 

médio (mm) 

Relação 

água/aglo 

REF  _ 312,0 936,0 152 226 0,47 

RC 91,12 

202,8 936,0 

187 223 0,92 

RCT 91,06 190 250 0,94 

MPZ 87,88 169 224 0,83 

PZPI 93,60 163 221 0,80 

PZPBJ 94,69 158 222 0,77 

MSN 93,96 168 224 0,82 

MNO 91,06 174 224 0,85 

Fonte: Do autor (2016) 

 

As amostras de referência (sem pozolana) utilizadas para a determinação destes 

índices conduziram a uma resistência média aos 28 dias de 32,0MPa. Os resultados do 

IAPestão descritos em valores percentuais, pois são dados por: 

IAP = fCB/fcAx 100% 

onde 

fCA é a resisteência da argamassa tipo A 

fcB é a resistência da argamassa tipo B (com substituição) 

 

Vale ressaltar que a partir desses resultados os índices de atividade pozolânica das 

amostras encontram-se de acordo com a norma NBR 5752 (2015). Para que o material esteja 

de acordo com norma vigente os resultados do índice de atividade pozolânica têm que ser 

iguais ou superiores a 90% para que o material seja considerado pozolânica. Por se tratar de 

uma mudança ocorrida a pouco tempo, não foram encontrados trabalhos com um índice de 

atividade aprovados dentro desse percentual, pois é um valor altíssimo. Nos trabalhos recentes 

realizados com resíduo cerâmico por Alcântara (2015) e Jerônimo (2014), os resíduos tiveram 

IAC inferiores ao recomendado pela nova norma. Os resíduos cerâmicos apresentaram 

preponderantemente efeito filler, ou seja, atuaram como agente de preenchimento de vazios. 
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Os resultados dos ensaios estão apresentados na Tabela 17.  Os corpos de prova sem 

adição pozolânica apresentaram resistência media à compressão de 32,45 MPa. Os demais 

conduziram a resistências inferiores e, teoricamente, apenas o metacaulim MNO estaria 

satisfazendo à especificação de NBR 12653/2015.   

 

Tabela 17-Índices de atividades pozolânica com cimento 

Amostra Resistência Média (MPa) IAP (%) 

REF 32,45 - 

RC 25,69 74,17 

RCT 27,01 79,23 

MPZ 28,41 83,55 

PZPI 28,95 82,21 

PZPBJ 27,32 80,19 

MSN 25,16 80.53 

MNO 29,28 90,23 

Fonte: Do autor (2016) 

 

Vê-se que o material RC resultou com elevada finura, mesmo assim não satisfez os 

índices de atividade pozolânica com cimento. Tudo indica que o material possui um bom 

potencial para aplicação como material de efeito filler. Os valores encontrados na literatura 

por ALVES (2002) e VIEIRA ( 2005) não estão dentro do estabelecido pela norma que entrou 

em vigor em 23/08/2015.   

Os metacaulins e pozolanas estudados na pesquisa (tabela17) apresentaram um índice de 

atividade pozolânica significativo, porém esses valores não foram superiores aos 

recomendados pela norma atual.  Os resíduos de blocos e telhas apresentam valores abaixo 

dos exigidos, no entanto eles tiveram um valor significativo em sua atividade pozolânica, 

podendo ser utilizado como substituição parcial ao cimento.  

4.8 Reatividades das amostras por meio de propriedade química chapelle modificado. 

A potencialidade pozolânica das amostras estudadas foi avaliada por um terceiro 

ensaio, por meio químico, o Chapelle modificado que é um método quantitativo (NBR 

15895). O experimento é realizado em uma suspensão de 2g de CaO puro e adição de 1g de 
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pozolana em 250 ml de água destilada. As amostras são submetidas à agitação mecânica a 

uma temperatura de 85 ± 5ºC durante 16 horas. Em seguida, com a solução esfriada à 

temperatura ambiente, realiza-se a titulação de 50 ml da mesma com HCL 0,1 M e 

fenoftaleína (1g/l), estimando a quantidades de cal consumida pela pozolana conforme a 

equação 2 abaixo relaciona a combinação de pozolana com a cal. 

 

ICa(OH)2  =  28 x (V3 – V2 )  x  FC  x 1,32/m2 (equação 2) 

 

Onde: 

 

 ICa(OH)2  é  o índice de atividade pozolânica Chapelle obtido no ensaio, que 

corresponde ao teor de hidróxido de cálcio fixado, os valores são expressos em 

miligramas (mg) de Ca(OH)2 por grama(g) de pozolana. 

 

 V2 é o volume de HCl 0,1 M consumido no ensaio, expresso em milímetros (ml); 

 

 V3 é o de HCl 0,1 M consumido no ensaio em branco, expresso em milímetros (ml); 

 

 FC é o fator de correção do HCL para uma concentração de 0,1 M; 

 

 m2é a massa de material pozolânico expressa em grama (g); 

 

 1,32 é a relação molecular Ca(OH)2/CaO; 

 

Na Tabela 18 estão apresentados os resultados obtidos no ensaio de Chapelle 

Modificado, e apresentando média de três medidas. A norma de ensaio não estipula valores 

desse parâmetro para se classificar a atividade pozolânica. De acordo com Raverdyetal (1980) 

e Christófolli (2010), o valor mínimo de consumo de hidróxido de cálcio necessário para o 

material apresentar atividade pozolânica é de 330 mg de Ca(OH)2 /g de amostra. Os 

resultados obtidos neste trabalho são apresentados na Tabela 18. 
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Tabela 18- Resultados do ensaio Chapelle Modificado 

Amostra Resultado 

mg de Ca(OH)2/g de material 

RC 455,16 

RCT 500,05 

MPZ 753,18 

PZPI 546,02 

PZPBJ 590,13 

MSN 753,91 

MNO 771,2 

Fonte: Do autor (2016) 

 

O índice de atividade pozolânica chapelle (Ica(OH)2) encontrado no resíduo RC foi de 

455,16mg CaO/g e o do RCT foi 500,05mg CaO/g. De acordo com a literatura, os valores de 

pozolanicidade dos resíduos das empresas de cerâmica vermelha, quando pozolânicos, vão em 

média de 435 à 800 mg CaO/g de CHIRISTÓFOLLI (2010), apesar  de ALCANTARA 

(2015) considerarem o limite mínimo de 350 mg de CaO/g. Observa-se que os resultados 

estão dentro do esperado tanto para RC e RCT. Para melhorá-los a empresa parceira teria que 

melhorar o controle da queima dos produtos cerâmicos. Santos (1889) alerta que, a melhor 

maneira de se obter uma argila com boa atividade pozolânica (amorfa) é na faixa de 

temperatura de 600 °C a 900 °C e que em temperaturas superiores pode levar à perda de 

capacidade de fixação do cálcio (BARONIO &BINDA,1997 e RONDON,2007). 

Quanto às características do metacaulim, foram descritas de acordo com a NBR 

15894-1, que estabelece os requisitos para uso com cimento Portland em concreto, argamassa 

e pasta. De acordo com a norma, o índice de atividade pozolânica pelo método Chapelle o 

consumo não deve ser inferior a 750 mg Ca(OH)2/g. Considerando os resultados obtidos para 

as amostras estudas todos foram superiores a 750 mg Ca(OH)2/g o que permite classificá-los 

como material pozolânico, segundo esse critério.  

Quanto às pozolanas indústrias acredita-se que sejam argilas calcinadas, pois os 

valores encontrados nos ensaios revelam-se dentro da faixa de 450 à 789 mg CaO/g. Os 
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resultados encontrados satisfazem ao índice de consumo de CaO pelo método de Chapelle 

conforme CHIRISTÓFOLLI (2010). 

4.9 Índice de Amorfização 

Os resultados do refinamento dos dados obtidos a partir da análise de DRX das 

amostras estudadas estão apresentados na Tabela 19. Nela estão apresentados os valores dos 

parâmetros de perfil instrumentais obtidos pelo refinamento Rietveld. 

 

Tabela 19- Condições instrumentais adotadas para refinamento de Rietveld. 

GOF (goodness-nof -fit): índice equivalente ao qui-quadrado estatístico; Rp: índice de Bragg; 

Rwp: índice ponderado;Rexp: índice esperado. 

 

Indicadores 

Amostra  Amorfo GOF Rp Rwp Rexp 

MPZ 82,5 5 7,74 10,53 4,71 

MNO 87,2 2,78 5,93 8,05 4,82 

MSN 85 1,2 4,33 5,7 4,26 

PZPI 80 2,8 4,79 6,1 4,54 

PZPJP 83 3,12 5,26 6,13 4,11 

RC  64,6 1,92 4,27 5,3 4,33 

RCT 79 1,92 4,27 5,4 4,33 

Fonte: Do autor (2016) 

 

Quantos aos parâmetros do GOF pode-se afirmar que seus valores estão numa faixa 

que reflete um refinamento otimizado. Com exceção da amostra MPZ todas apresentaram 

valores mais próximos de um refinamento perfeito, mesmo o material apresentando umas 

quantidades de fases inferiores ao do RC e RCT. 

No que se refere ao Rp e o Rexp, parâmetros que medem a condição do ajuste entre as 

intensidades, pode-se dizer que ambos apresentam a mesma convergência, mostrando que o 

refinamento é de excelente qualidade. 
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 No que concerne ao Rwp, percebe-se que os mesmos estão com valores notadamente 

aceitáveis, variando no intervalo de 10,53 a 5,3 %,bem inferior ao valor máximo aceitável que 

é de 15% segundo CORDEIRO (2009). 

Por fim, pode se afirmar que os valores dos parâmetros de perfil instrumental obtidos 

pelo refinamento das amostras estudadas por Rietveld são considerados de boa qualidade e 

aceitáveis. 

Quanto ao percentual de material amorfo, pode-se afirmar que as amostras estudadas 

apresentam uma grande quantidade dele conforme apresentados na Tabela 19. 

O RC que apresenta qualitativamente um percentual que seria classificado como 

cristalino, apareceu nessa análise com quase 66,4% de material amorfo.  

A base de dados presentes no laboratório onde foram realizadas as analises, foram 

mais atuais que as anteriormente apresentadas. Isso explica o surgimento de fases que outrora 

não foram citadas. 

4.10 Trabalhabilidade das argamassas 

As Tabelas 20, 21 e 22 apresentam respectivamente os índices de consistência normal, 

as densidades e as retenções de água da argamassa de referência e das argamassas recicladas, 

segundo os teores de substituição. 

 

Tabela 20- Consistência normal (mm) para referência e porcentagens de substituição. 

 

Substituição (%) REF A10 A15 A20 A25 A30 T10 T15 

Espalhamento ou 

consistência 250,2 254,6 253,2 251 248,2 248,9 253,2 262,0 

Fonte: Do autor (2016) 
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Tabela 21- Densidade (kg/m³) para referência e porcentagens de substituição. 

 

Substituição 

(%) REF A10 A15 A20 A25 A30 T10 T15 

Densidade 

(kg/m³) 
1940,9 1948,8 1952,2 1966,3 1971,8 1778,53 1951,8 1958,4 

Fonte: Do autor (2016) 

 

Tabela 22- Retenção de água (%) para referência e porcentagens de substituição. 

 

Substituição (%) 
REF A10 A15 A20 A25 A30 T10 T15 

Retenção de água (%) 81 82 83 84 86 87 83 83 

Fonte: Do autor (2016) 

 

A consistência da mistura depende do tipo de sólido constituinte, exemplo: cimento, 

pozolana, areia, volume, massa específica, forma, textura superficial, área específica e 

distribuição granulométrica dos grãos e do volume e viscosidade do dispersante presente na 

mistura. A trabalhabilidade de uma mistura é alcançada quando o volume de pasta consegue 

envolver toda a área específica dos sólidos. Quanto maior for a área específica dos sólidos 

envolvidos por unidade de volume maior será a demanda de pasta necessária para promover o 

deslizamento entre os grãos responsáveis pela plasticidade da mistura com sólidos mais finos 

necessitam de uma maior quantidade de água para alcançar determinada trabalhabilidade. 

Para as características das argamassas no estado fresco, examinada na tabela 1, 

ocorrem dois fenômenos simultâneos que regem a propriedade da consistência: a interação 

entre os grãos (rolamentos entre si); absorção de água devido à presença de materiais finos, 

para teores maiores de adição de finos o espalhamento começa a ser inverso requerendo um 

pouco de água para atingir os valores recomendados por normas. 

Ou seja, as misturas contendo um elevado percentual de RC tendem a possuir menores 

índices de consistência que as respectivas misturas de referência, sendo esta tendência mais 

propícia para misturas com maior teor de substituição. Para os teores de substituição de 10% a 
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trabalhabilidade das misturas de referência não foram alteradas significativamente, ficando 

dentro da faixa de 250±10mm e 254±10mm para as argamassas referência e A10. A tendência 

de redução da trabalhabilidade foi mais significativa com o aumento do teor de substituição, 

como nas misturas A20 e A30, onde o percentual de substituição é elevado. Este fato deve-se 

à maior finura e área específica das partículas do RC. 

Já a densidade das argamassas recicladas aumentou ligeiramente, isto por conta da 

melhor compactação proporcionada pelo aumento dos finos nas misturas. 

Quanto às características de retenção de água, o valor obtido nos ensaios aumenta 

proporcionalmente com os teores de adição. Este é um resultado positivo, visto que a retenção 

de água é uma propriedade que está associada à capacidade da argamassa fresca manter a sua 

trabalhabilidade quando sujeita às solicitações que provocam perda de água de amassamento, 

seja ela por evaporação, seja pela absorção de água da base. 

 

4.11 Resistências à compressão 

 Os resultados de resistência à compressão simples, das misturas estudadas nas 

idades de 7, 28, 56 dias, no regime de temperatura ambiente, estão apresentados na Figura 23 

e Tabela 22. Elas apresentam os valores de resistência à compressão das argamassas de 

referência e das argamassas recicladas, também segundo os teores de substituição. 

 

Figura 23 - Resistência à compressão (MPa) aos 7,28 e 56 dias com e sem adição do resíduo. 

 

 

Fonte: Do autor (2016)  
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Tabela 23- Resistência à compressão (MPa) aos 7,28 e 56 dias com e sem adição do resíduo. 

 

 

7 dias  28 dias  56 dias  

REF 2,85 5,19 5,76 

A10 2,86 5,46 5,78 

A15 3,09 5,57 5,95 

A20 2,87 5,05 5,64 

A25 2,77 4,63 5,71 

A30 2,76 4,57 5,63 

T10 2,83 5,3 5,75 

T15 2,87 5,51 5,97 

Fonte: Do autor (2016)  

 

Pela análise da Tabela 23 e da Figura 24 pode-se perceber que, em relação a 

argamassa de referência as argamassas A25 e A30 apresentam queda de resistência à 

compressão aos 28 dias, mas essa diferença desaparece ao 56 dia, o que indica certa atividade 

química dos resíduos cerâmicos.  

Um dos pontos fortes desse trabalho é mostrar que mesmo não tendo elevado de 

forma significativa a resistência mecânica, a adição dos resíduos possibilitou melhores 

condições para se produzir argamassas de qualidade e sereduzir significativamente o consumo 

de cimento da empresa parceira da pesquisa, além de diminuir na extração de matérias-

primas. 

4.12 Ensaio de ultrassonografia 

Na Tabela 24, 25 e 26 encontram-se os resultados obtidos no ensaio de Ultrassom (não 

destrutivo) e nas Figuras 24,25 e 26 estão apresentadas a correlação da resistência com o 

módulo de elasticidade 
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Tabela 24 - valores médios das velocidades e elástico dinâmico para 7dias.  

 

 Densidade (kg/m
3
) Velocidade (km/s) Ed (GPA) 

REF 1940,92 0,797 1,1  

A10 1908,81 0,799 1,1  

A15 1792,15 0,797 1,0  

A20 1826,29 0,697 0,8  

A25 1881,81 0,685 0,8  

A30 1758,53 0,688 0,8  

T10 1881,81 0,797 1,1  

T15 1860,42 0,799 1,1  

Fonte: Do autor (2016)  

 

Tabela 25 - valores médios das velocidades e calculo de módulo elástico dinâmico para 

28dias. 

  Densidade (kg/m
3
) Velocidade (km/s) Ed(GPA) 

REF 1864 2,312 9,2 

A10 1892 2,395 10,1  

A15 1757 2,598 11,0 

A20 1825, 2,411 9,9  

A25 1853 2,329 9,3 

A30 1954 2,337 9,9 

T10 1881,81 2,437 10,4  

T15 1860,42 2,483 10,6 

Fonte: Do autor (2016)  
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Tabela 26 - valores médios das velocidades e calculo de módulo elástico dinâmico para 56 

dias.  

 

 

Densidade(kg/m
3
) Velocidade (km/s) Ed (GPA) 

REF 1718,8 2,579 10,6 

A10 1724,91 2,599 10,8 

A15 1645,44 2,737 11,4 

A20 1682,63 2,431 10,1 

A25 1741,21 2,481 9,9 

A30 1797,25 2,507 10,5 

T10 1684,07 2,669 11,1 

T15 1896,8 2,545 11,4 

Fonte: Do autor (2016)  
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Figura 24 - Correlação entre Resistência a compressão e o módulo de elasticidade com e sem 

adição do resíduo para 7 dias.  

 

 

Fonte: Do autor (2016) 

 

Figura 25 - Correlação entre Resistência a compressão e o módulo de elasticidade com e sem 

adição do resíduo para 28 dias. 

 

 

Fonte: Do autor (2016) 
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Figura 26 - Correlação entre Resistência a compressão e o módulo de elasticidade com e sem 

adição do resíduo para 56 dias. 

 

 

Fonte: Do autor (2016) 

 

O módulo de elasticidade é a propriedade de um material associada à sua rigidez e 

que avalia a capacidade de deformação que ele possui no estado elástico, dado pela razão 

entre os gradientes de tensão aplicada e de deformação obtida. Portanto, quanto maior o valor 

do módulo de elasticidade de um material, maior é a sua rigidez. 

As Tabelas 24, 25 e 26 apresentam os valores do módulo de elasticidade dinâmico 

das argamassas. Observa-se, como esperado, que os valores sejam maiores para as argamassas 

56 dias, pois a ação da pozolana acontece ao longo do tempo. Nota-se também, claramente 

que os elevados teores de pozolana na argamassa diminuem sua rigidez.    

As Figuras 24, 25 e 26 trazem uma comparação com o valor obtido na resistência à 

compressão e os valores dos módulos de elasticidade. Foi possível constatar que o ensaio de 

emissão de ondas ultrassônicas é capaz de detectar a influência de uma base porosa no 

módulo de elasticidade das argamassas, ou seja, na medida em que os valores de resistência 

íam decrescendo o módulo de elasticidade também. No ensaio pode-se perceber o efeito da 

adição do resíduo a argamassa.  
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4.13 Estudos em pasta para argamassa de revestimento 

Para mostrar mais um emprego dos resíduos cerâmicos, foi desenvolvida uma 

argamassa de alta fluidez. Elas podem ser usadas na confecção de pisos de concreto. Aí torna-

se importante o controle dos componentes da argamassa. 

Os ensaios do mini-slump foram tabelados (Tabela 27) para serem computados e 

avaliados por vídeos e imagens, sendo todos os tempos rigorosamente registrados. O aspecto 

visual nesse tipo de argamassas é determinante, pois se trata de uma argamassa de piso 

acabado. 

Tabela 27 - Resultados do Programa Experimental.  

Legenda: Esp: espalhamento; U:uniformidade;D:deunniforme 

 

 Ensaio a/c a/mf c RC água SP esp (1) 

cm 

T115 

(2) 

esp (2) 

cm 

T115 

(2) 

bordas 

 n   (g) (g) % (g) % (g) MÉDIA s MÉDIA  U D 

B0 1 0,5 0,5 200   100 0.50 1 20 0,30 20 0,33 x  

B10 2 0,5 0,45 180 20 10 90 0.50 1 19,7 0,33 20 0,34 x  

B20 3 0,5 0,4 160 40 20 80 0.50 1 17,8 2 17,1 2,1 x  

B25 4 0,5 0,38 150 50 25 75 0.50 1 15 1,5 14,8 1,7  x 

B25 5 0,5 0,35 140 60 30 70 0.50 1 12,8 1,6 12,2 1,4  x 

Fonte: Do autor (2016) 

 

Os testes mostraram que seria inviável fazer ensaio com uma adição superior a 30% de 

resíduos, pois a demanda de aditivo superplastificante aumentaria muito inviabilizando o 

custo do produto. 

O melhor teste do mini-slump foi o 3, onde o t115 e as bordas apresentaram um 

melhor resultado no índice de espalhamento demostrado na Figura 27. O ensaio demonstrou 

uma boa coesão e a partir dele foram moldados os corpos de provas. 

Quanto às características da relação a/mf, conseguiu-se obter uma ótima resistência à 

segregação e exsudação, demonstrando que os resíduos cerâmicos atuam muito bem nesse 

tipo de argamassa.   
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Figura 27 – espalhamento da mistura. 
 

 

Fonte: Do autor (2016) 

 

. 

 Buscou-se uma resistência da ordem de 15 MPa aos 28 dias de idade, que é a 

resistência comumente tomada como base por argamassas industrializadas disponíveis no 

comércio. Para se controlar a reologia da argamassa foi empregado o teste do flowtable 

(Fig.28). 

Figura 28–Flowtable pra medição do comportamento reológico das argamassas. 
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Fonte: Do autor (2016) 

 

Foram testadas várias composições, e aqui é apresentada apenas aquela que conduziu 

ao maior teor de resíduos incorporados com a manutenção de propriedades mecânicas. 

Para melhorar coesão do material, a estratégia usada foi usar a areia natural e uma 

fração fina que passasse na peneira de malha 0.15 mm (aqui chamada areia fina). Viu-se que 

foi obtido um material de ótimo comportamento reológico. 

A resistência à compressão foi controlada através do ensaio em corpos de prova 

cilíndricos de 5 cm de diâmetro e 10 cm de altura, como se vê na Figura 29. 

 

Figura 29 - Ensaio à compressão da argamassa. 
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Fonte: Do autor (2016) 

 

O  traço unitário em massa da argamassa proposta foi: 

1.00:0.20:1.00:5.00:1.00:0.08 (cimento/RC/areia fina/areia/água/aditivo).  

Esse traço apresenta um consumo de cimento da ordem de 260kg/m
3
, que é 

relativamente baixo comparado com o de argamassas usadas para o mesmo fim. 

O espalhamento na flowtable obtido foi de aproximadamente 25 cm e a resistência à 

compressão aos 14 dias de idade foi de 21.6 MPa. 
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CAPÍTULO V 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foi feita a caracterização dos resíduos de uma cerâmica de uma empresa 

do estado da Paraíba com o fim de utiliza-los como material de substituição parcial do 

cimento em uma empresa de argamassa industrializada. Foram testadas taxas de substituição 

de 10 a 25% em massa do cimento em intervalos de 5%. Também foram obtidas as 

propriedades de duas pozolanas de fábrica de cimento local e de dois metacaulins comerciais. 

Dos estudos desenvolvidos, pode-se citar que: 

 

 A composição química dos resíduos cerâmicos moídos apresentou cerca de 

80% de óxidos de silício e de alumínio, satisfazendo aos requisitos necessários 

pela NBR12653 para serem considerados como pozolana. Todos os demais 

materiais pozolanicos testados, as duas pozolanas de fábrica de cimento e os 

dois metacaulins também satisfizeram a essa exigência. 

 

 O resíduo de cerâmica (RC) utilizado nesse trabalho teve como a área 

especifica Blaine 15.951m
2
/kg e diâmetro médio 10.20 (μm) e uma superfície 

especifica BET de 2,948 m
2
/g. Essa finura foi superior à do cimento e a dos 

demais materiais pozolânicos testados.  

 

 O índice de atividade pozolânica com cal, foi de 6,6 MPa, com resíduo de 

blocos e 7,2 MPa com resíduos de telhas.  Os resultados estão coerentes com 

os obtidos com os demais materiais pozolânicos. 

 

 O índice de atividade pozolânica com cimento foi 74,1% para o resíduo de 

blocos e 79,2% para o resíduo de telha. Os demais materiais pozolânicos 

tiveram melhor desempenho, porém apenas um deles chegou aos 90% exigido 

pela NBR 5752 (2015); 

 

 O índice de atividade pozolânica chapelle (Ica(OH)2) encontrado no resíduo RC 

foi de 455,16mg CaO/g e o RCT foi 500,05mg CaO/g  o que indica que o 
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material tem atividade pozolânica. Os demais materiais pozolânicos testados 

também tiveram bom desempenho neste teste. 

 

 Nos resultados encontrados na análise por difração de Raios X indicou que há 

uma certa amorfização, entretanto fases cristalinas ainda estão presentes nos 

resíduos e nos demais materiais pozolânicos. Fases como microline, anortita, 

albite, auartzo, caulinita e mica foram encontradas. 

 

 No que diz respeito ao uso dos resíduos cerâmicos nas argamassas, pode-se 

dizer que: A retenção de água aumenta proporcionalmente com os teores de 

resíduos. O resultado é positivo, visto que a retenção de água é uma 

propriedade que está associada à capacidade de a argamassa fresca manter a 

sua trabalhabilidade. A densidade é muito pouco influenciada pela presença 

dos resíduos substituindo parcialmente o cimento Portland.   

 

 As resistências aumentam significativamente com a idade da argamassa, 

passando de um patamar da ordem de 3 MPa aos 7 dias para um de quase 6 

MPa aos 56 dias. Isto indica que todos os teores de substituição testados podem 

ser usados pela fábrica de argamassa industrializada sem prejuízo da 

resistência final do produto. 

 

  Foi possível constatar que o ensaio de velocidade de propagação de ondas 

ultrassônicas é capaz de detectar a influência de uma base porosa no módulo de 

elasticidade das argamassas. Na medida em que os valores de resistência iam 

decrescendo o módulo de elasticidade dinâmico obtido por aquela técnica, 

também.  

 

 Para argamassa de alta fluidez, os testes mostraram que seria inviável fazer 

ensaio com uma adição superior a 30% de resíduos, pois a demanda de aditivo 

superplastificante aumentaria muito inviabilizando o custo do produto. 

 

 Conseguiu-se uma argamassa de alta fluidez e resistência à compressão 

superior a 20 MPa aos 14 dias com um teor de 20 % de substituição do cimento 

por resíduo cerâmico, o que é um bom resultado. 
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 Finalmente o presente trabalho mostra que o reaproveitamento do resíduo 

cerâmico como material que possa substitui o cimento na fabricação de 

argamassas é tecnicamente viável, e o próximo passo é a interação entre a 

empresa cerâmica e a de argamassas no sentido de tornar continuo o processo, 

em favor do meio ambiente e do desenvolvimento regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

 

CAPÍTULO VI 

 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com o intuito de se complementar este trabalho, sugere-se para o estudo dos seguintes 

itens: 

 

 Estudo do custo/beneficio do emprego dos resíduos cerâmico sem argamassas e 

concretos. 

 

 Estudo do envelhecimento do RC em argamassas. 

 

 Avaliação da micro-estrutura de pastas cimentícias com resíduos cerâmicos em 

microscópios ópticos e eletrônicos. 

 

 Estudo da influência da adição de RC em argamassas colantes. 
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