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Utilização de resíduos na produção de betões  

 BRITO Jorge de1,a, SILVA Rui1,b 
1
Instituto Superior Técnico, Av. Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa, Portugal 

a
jb@civil.ist.utl.pt, 

b
rvpssilva@gmail.com 

Palavras-chave: Agregados reciclados; betão; resíduos de construção e demolição; resíduos 
industriais; borracha; vidro; plástico. 

Resumo. A procura mundial de agregados para aplicação em construção tem aumentado nos 

últimos anos, principalmente devido ao crescimento célere das economias de países como o Brasil, 

a China e a Índia. Naturalmente, este crescimento motiva o desenvolvimento de actividades de 

construção e demolição gerando, consequentemente, mais resíduos. Este documento apresenta uma 

revisão do estado da arte de investigações que estudaram a incorporação de diversos agregados, de 

tipos e formas diferentes, provenientes de resíduos de construção e demolição, assim como de 

agregados oriundos de actividades industriais, com ênfase nas desenvolvidas no IST. 

Introdução 

A indústria da construção representa um dos maiores e mais activos sectores da União Europeia 

(UE), consumindo mais matéria-prima e energia do que qualquer outra actividade económica. Da 

mesma forma, os resíduos das suas actividades constituem a grande maioria dos resíduos 

produzidos em toda a UE. 

O aumento do consumo de recursos naturais, juntamente com a geração excessiva de resíduos de 

construção e demolição (RCD) assim como de actividades industriais, têm gerado grandes preocu-

pações a nível ambiental e económico. No sentido de inverter essa tendência, existem actualmente 

esforços para promover a eficiência ecológica na indústria da construção, sendo a reutilização dos 

RCD uma das vertentes exploradas. A elevada produção de resíduos industriais é também uma pre-

ocupação crescente da Sociedade actual em termos ambientais, sendo a deposição em aterro o seu 

principal destino. No entanto, esta é uma opção impactante e sem potencial económico, uma vez 

que não possibilita o reaproveitamento dos resíduos. Tendo isto em conta, a utilização de agregados 

reciclados (AR), como substitutos dos seus congéneres naturais na produção de betão, é tida como 

uma das formas mais salutares de contribuir para uma reciclagem efectiva dos materiais e, conse-

quentemente, maior sustentabilidade na construção. 

Os estudos desenvolvidos sobre a utilização de AR no fabrico de betão têm demonstrado, de uma 

forma geral, uma diminuição das propriedades mecânicas e de durabilidade, quando comparadas 

com as de um betão com agregados naturais (AN), com as mesmas características (composição, 

condições de cura, classe de resistência, entre outras). Está também generalizada a conclusão de 

que, quanto maior for a taxa de substituição dos AN por AR, maiores serão as diferenças de 

desempenho entre os betões com agregados reciclados (BAR) e o betão convencional. 

O seguinte documento refere os autores de diversas investigações experimentais e do estado da arte, 

realizados no Instituto Superior Técnico, que englobam várias temáticas relacionadas com a utiliza-

ção de vários tipos de AR na produção de betão. 

Produção de betão com agregados reciclados de resíduos de construção e demolição 

O estudo de BAR remonta à década de 1970. Inicialmente, eram feitas análises e observações 

básicas ao comportamento deste material. Deste então, têm vindo a ser efectuados diversos estudos, 
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progressivamente mais complexos, analisando diversas variáveis para diferentes taxas de 

substituição de AN para AR. 

Dentro dos RCD, foram identificados três tipos de AR: de betão, de alvenaria e mistos. Geralmente, 

um AR de betão tem na sua composição, pelo menos, 90% de betão triturado. A mesma 

percentagem é considerada nos AR de alvenaria, considerando-se, em vez de betão, materiais não 

estruturais utilizados para o enchimento de paredes (tijolos cerâmicos, blocos de betão leve, tijolos 

de escória granulada de alto-forno, entre outros) [1]. Os AR mistos são compostos pelos dois 

agregados anteriores, variando a percentagem conforme as especificações existentes [2-15]. 

Agregados reciclados de betão. Evangelista e Brito [16, 17] estudaram o desempenho mecânico 

e em termos de durabilidade, respectivamente, de betões estruturais produzidos com AR finos de 

betão. Os resultados mostraram que é possível substituir completamente a fracção fina dos 

agregados com perdas de resistência à compressão inferiores a 10% (Fig. 1). Contudo, para a 

mesma taxa de substituição, a resistência à tracção e o módulo de elasticidade diminuíram em 23 e 

18%, respectivamente. Relativamente ao desempenho em termos de durabilidade, as misturas de 

betões, com taxas de incorporação de 100% de AR finos de betão, demonstraram um declínio 

considerável de desempenho (Fig. 2), principalmente na absorção de água por capilaridade e 

carbonatação (aumentos de 78 e 68%, respectivamente, face ao betão de referência - BR). Os 

autores concluíram que, para produzir betões com perdas de desempenho aceitáveis, a taxa de 

incorporação de AR finos de betão terá que ser limitada a 30% por volume. 
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Figura 1: Relação das propriedades mecânicas dos BAR e 

BR, obtidas aos 28 dias, de betões com crescente 

incorporação de AR finos de betão [16] 
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Figura 2: Relação das propriedades de durabilidade dos 

BAR e BR, de betões com crescente incorporação de AR 

finos de betão [17] 

Os mesmos autores [18] elaboraram uma Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) em betões feitos com 

AR finos de betão de forma a perceber os seus benefícios reais. Os resultados desta ACV apontaram 

consistentemente para um benefício ambiental, consequente da substituição de areia por AR finos 

de betão, principalmente devido à diminuição da extracção dos recursos naturais e todos os seus 

processos envolvidos. 

Vieira et al. [19] estudaram o comportamento mecânico após incêndio de betões com AR grossos de 

betão. Os autores concluíram que, apesar da maior porosidade e diferentes propriedades térmicas da 

interface entre os agregados e a matriz cimentícia dos BAR, quando comparados com o betão 

convencional, o aumento da taxa de incorporação dos AR de betão não influenciou o 

comportamento térmico do material. Adicionalmente, a variação das propriedades mecânicas 

residuais em estudo (resistência à compressão e à tracção e módulo de elasticidade) demonstrados 

pelos BAR, após terem sidos sujeitos a altas temperaturas, foi bastante semelhante àquela 

apresentada pelos BR. Por outras palavras, não pareceu existir uma relação entre a degradação das 
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propriedades mecânicas residuais estudadas e o aumento da taxa de substituição de AN por AR de 

betão, para as diferentes exposições de temperatura analisadas. 

Recentemente, foi efectuado um estudo à influência das condições de cura no desempenho 

mecânico [20] e em termos de durabilidade [21] de betões com AR grossos de betão. Como 

esperado, os betões curados em ambientes progressivamente mais secos demostraram um pior 

desempenho do que os curados numa câmara húmida ou imersos em água, devido ao menos 

eficiente processo de hidratação do cimento. Contudo, ao comparar o desempenho relativo dos 

betões, com diferentes taxas de incorporação e curados em condições diferentes, concluiu-se que 

existe pouca ou nenhuma influência das condições de cura. 

Devido à maior capacidade de absorção de água dos AR de betão, percebeu-se que, de modo a 

evitar uma perda significante de trabalhabilidade do betão, estes terão que ser utilizados em 

condições saturadas e com a superfície seca [1]. Ferreira et al. [22] estudaram a influência da pré-

saturação de AR grossos de betão, em comparação com um método de compensação da água 

absorvida pelos AR. Os resultados dos ensaios à trabalhabilidade de betões produzidos com AR pré-

saturados mostraram serem estes algo mais instáveis do que os obtidos nos betões produzidos com o 

método da compensação de água. Além disto, os valores da resistência à compressão dos betões 

produzidos com agregados pré-saturados foram ligeiramente piores do que os obtidos nos betões 

produzidos com o método da compensação de água (Fig. 3a). Este declínio foi mais notório na 

absorção de água por capilaridade (Fig. 3b), na qual, para uma taxa de incorporação de 100% de AR 

grossos, os betões com AR pré-saturados exibiram, em média, valores quase 60% superiores aos do 

BR, enquanto os betões produzidos com compensação de água apresentaram valores apenas 33% 

superiores. 
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b) 

Figura 3: Relação da a) resistência à compressão e b) absorção de água por capilaridade dos BAR e BR de betões com 

crescente incorporação de AR grossos de betão [22] 

Brito e Robles [23] registaram a Patente n.º PT103756 - "Metodologia de estimativa de betões com 

agregados reciclados" que, tal como o nome indica, permite uma previsão do comportamento das 

propriedades de um BAR, baseada numa revisão de literatura extensiva de campanhas 

experimentais internacionais. A metodologia apresentada baseia-se na determinação prévia das 

propriedades principais (densidade e absorção de água ponderada) de todos os agregados 

combinados (AN + AR), assim como na resistência à compressão aos 7 dias. Esta metodologia foi 

validada, baseada na análise gráfica das propriedades mais importantes de betões feitos com tais 

agregados (resistência à compressão e à tracção, módulo de elasticidade, retracção, fluência, 

absorção de água, carbonatação e penetração de cloretos). Os autores concluíram que esta 

metodologia pode prever o desempenho a longo prazo de BAR, relativo a um betão convencional. 

Esta previsão poderá também ser utilizada para adaptação a um dimensionamento estrutural. A 
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maior vantagem desta metodologia está relacionada com o seu baixo custo e curto tempo necessário 

para estimar o desempenho a longo prazo do betão endurecido. 

À semelhança do trabalho anterior [23], Brito e Alves [24] utilizaram a mesma metodologia para o 

panorama nacional. Apesar do tamanho da amostra ser inferior ao estudo anterior, a análise dos 

resultados obtidos nas investigações nacionais (a maioria no Instituto Superior Técnico) mostrou a 

validade da metodologia. 

Um outro tópico de grande interesse, que estranhamente foi muito poucas vezes abordado, é a 

reciclagem múltipla. Noutras palavras, pretende-se saber quantas vezes agregados provenientes da 

trituração do betão poderão ser utilizados na produção de novos betões até que estes demonstrem 

um declínio significativo no seu desempenho. Brito et al. [25] estudaram as propriedades de betões 

obtidos em três ciclos de reciclagem. Os resultados mostraram que todos os BAR demonstraram 

resistências à compressão semelhantes entre si e ao betão original. Isto sugere que o betão poderá 

ser sujeito a um número ilimitado de ciclos de reciclagem sem mostrar uma perda significativa no 

seu desempenho. Contudo, é necessário efectuar mais investigações neste tema, onde o aspecto da 

durabilidade também seja estudado. 

Recentemente, foram efectuados estudos na influência da adição de superplastificantes, com 

capacidades diferentes de redução de água, no comportamento mecânico do betão com AR grossos 

[26, 27] e finos [28, 29] de betão. Os resultados permitiram concluir que é de facto possível 

produzir BAR, com altas taxas de incorporação de AR grossos e finos, com uma perda de 

resistência à compressão aceitável. Além disto, foi possível concluir que a utilização de redutores de 

água é possível na produção de BAR com qualidade, independentemente da taxa de incorporação. 

Num dos estudos [26], os autores repararam que, para a mesma taxa de incorporação de AR grossos 

de betão, a perda de resistência à compressão, relativamente ao BR, aumentava à medida que a 

relação água/cimento (a/c) efectiva diminuía. No entanto, Pereira et al. [28] verificaram que os 

betões produzidos com o superplastificante com poder normal de redução de água demonstraram 

uma maior perda de resistência à compressão com o aumento da taxa de incorporação, em 

comparação aos betões produzidos com um superplastificante de forte poder de redução de água 

(Fig. 4). Este comportamento foi também verificado noutra investigação [30] no desempenho em 

termos de durabilidade de betões produzidos com AR finos provenientes na trituração de betão. Os 

resultados na Fig. 5 mostram que a profundidade de carbonatação aumentou mais nos betões 

produzidos com superplastificantes com poder normal de redução de água, à medida que a taxa de 

incorporação de AR finos de betão aumentou. 

As reacções álcalis-sílica são um dos processos de deterioração dos betões convencionais, 

condicionando por isso a sua durabilidade. Santos et al. [31] analisaram diversas variáveis que 

poderão instigar reacções álcalis-sílica em betões com incorporação total ou parcial de AR. O 

recurso em laboratório ao tratamento de imagem digital microscópica permitiu aprofundar o 

conhecimento destas reacções, utilizando métodos de diagnóstico com recurso ao microscópio 

óptico e à microscopia electrónica de varrimento. Algumas características dos BAR, como a maior 

porosidade e menor densidade, foram as apresentadas por alguns betões convencionais onde se 

verificou uma diminuição da apetência para o desenvolvimento da reacção álcalis-sílica. 

Figueiredo [32, 33] e Cabaço [32, 33] estudaram o desempenho mecânico e em termos de 

durabilidade, respectivamente, de betões com agregados provenientes da trituração de pisos de 

betão leve. Os resultados permitiram concluir que, embora a introdução de AR provenientes da 

trituração de betão estrutural leve tivesse produzido betões com melhores propriedades mecânicas e 

eficiência estrutural, também provocaram um declínio no desempenho em termos de durabilidade. 

Agregados reciclados de alvenaria. Brito et al. [34, 35] e Correia et al. [34, 35] estudaram o 

desempenho mecânico e em termos de durabilidade, respectivamente, de betões com AR grossos 

provenientes da trituração de tijolos cerâmicos. Como esperado, o aumento da taxa de incorporação 

de AR levou a um declínio no desempenho mecânico dos betões (a utilização de 100% de AR levou 

a uma queda de 45% da resistência à compressão, relativamente ao BR). Esta tendência foi também 

verificada no desempenho em termos de durabilidade. Houve, no entanto, uma melhoria com a 
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introdução de AR cerâmicos; de facto, o aumento da incorporação destes materiais levou a um 

aumento da resistência à abrasão. 
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Figura 4: Resistência à compressão aos 28 dias de betões 

com crescente incorporação de AR finos de betão [28] 
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Figura 5: Profundidade da carbonatação aos 91 dias de betões 

com crescente incorporação de AR finos de betão [30] 

Nas campanhas experimentais de Alves et al. [36] e Vieira [37] foi avaliado o desempenho 

mecânico e em termos de durabilidade, respectivamente, de betões com incorporação de AR finos 

cerâmicos. Foram estudados dois tipos de AR: de tijolos cerâmicos triturados (em que foram 

confirmadas as tendências detectadas na campanha de Brito et al. e Correia et al.) e de 

equipamentos sanitários partidos. A adição progressiva destes materiais levou a conclusões 

interessantes. Devido ao facto de os AR finos de equipamentos sanitários terem exibido uma 

absorção de água semelhante à da areia natural, foi possível produzir betões com uma relação a/c 

efectiva igual à total. Contudo, à medida que a taxa de incorporação destes materiais aumentava, foi 

necessário aumentar muito a relação a/c para manter a trabalhabilidade. Além das suas formas 

irregulares, este fenómeno deveu-se à colagem das superfícies vítreas dos AR sucedidas devido às 

forças de Van der Waals dos iões de hidrogénio da água. Tanto relativamente ao desempenho 

mecânico como à durabilidade, e tal como esperado, à medida que a taxa de incorporação 

aumentava, estes pioravam. Este efeito foi mais notório nos betões com AR finos sanitários devido 

à necessidade de aumentar a relação a/c. 

Na campanha experimental de Martins [38], foi estudado o comportamento ao fogo de betões 

produzidos com AR grossos, provenientes da trituração de tijolos cerâmicos. Como esperado, a 

resistência à compressão diminuiu com o aumento da taxa de incorporação destes materiais. No 

entanto, como demonstrado na Fig. 6, à medida que os betões eram sujeitos a temperaturas 

progressivamente maiores, o declínio das propriedades mecânicas foi inferior nos betões com 

maiores quantidades de AR grossos cerâmicos. Isto demonstra um claro benefício da incorporação 

destes materiais nas propriedades mecânicas pós-fogo dos betões. 

Agregados reciclados mistos. Gomes et al. [39] e Gomes e Brito [40] estudaram o desempenho 

mecânico e em termos de durabilidade, respectivamente, de betões estruturais produzidos com 

diversos tipos de AR (i.e. betão, cerâmicos e mistos). Independentemente do tipo de AR, os 

desempenhos mecânico e em termos de durabilidade pioraram de uma forma geral. Este declínio foi 

mais notório à medida que a taxa de incorporação de AR cerâmicos aumentava. Para a mesma taxa 

de incorporação, os betões produzidos com AR de betão demonstraram propriedades mais 

semelhantes ao betão convencional, seguidos dos betões feitos com AR mistos e, finalmente, com 

AR cerâmicos. 
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Figura 6: Valores da resistência à compressão (a) e módulo de elasticidade (b) residuais de betões, produzidos com AR 

grossos de alvenaria, após terem sido submetidos a temperaturas progressivamente maiores [38] 

Ao estudar as propriedades físicas, químicas e mineralógicas dos AR finos mistos, obtidos a partir 

de RCD de centrais de reciclagem portuguesas, Rodrigues et al. [41, 42] desenvolveram uma 

metodologia de ensaio, da qual foi registada a Patente n.º PT105921, para a determinação das 

massas volúmicas e absorção de água, ao longo do tempo, de AR finos. Esta nova metodologia, para 

a determinação da absorção de água de AR finos, foi essencial pois estes, após algum tempo, 

aglomeravam-se, dificultando assim o processo de determinação da absorção de água. Durante este 

estudo, os autores concluíram que, de forma a melhorar a qualidade dos AR finos, seria necessário 

que as centrais de reciclagem os submetessem a um processo de lavagem, antes de qualquer 

aplicação. Tal procedimento irá reduzir drasticamente o seu teor de argila e eliminar praticamente 

todos os contaminantes leves. 

Produção de betão com agregados reciclados provenientes dos resíduos de indústria 

A utilização de resíduos industriais na produção de betão é uma prática que remonta há algumas 

décadas. Existe uma panóplia de cimentos entre os quais se varia a quantidade de cinzas volantes, 

escória granulada de alto-forno e micro-sílica, todos estes resíduos de actividades industriais. 

Actualmente, continuam a existir esforços para encontrar novos materiais passíveis de serem 

utilizados na produção de betão, contribuindo assim para a sustentabilidade na construção. 

Agregados reciclados de mármore. Martins et al. [43] e André et al. [44] estudaram o 

desempenho mecânico e em termos de durabilidade, respectivamente, de betões com AR grossos de 

resíduos da indústria do mármore. Os autores compararam o desempenho destes com BR 

produzidos com AN de basalto, granito e calcário. A substituição total dos AN grossos levou a uma 

perda de resistência à compressão inferior a 10%, relativamente a todos os BR. Apesar de se ter 

notado um maior declínio no módulo de elasticidade e resistência à abrasão (perdas até 28% e 51%, 

respectivamente), de uma forma geral, a introdução de AR de mármore levou a apenas um ligeiro 

declínio em todas as propriedades. 

À semelhança dos estudos anteriores, Silva et al. [45] e Gameiro et al. [46] estudaram o 

desempenho mecânico e em termos de durabilidade, respectivamente, mas com incorporação de AR 

finos de mármore. Os resultados demonstraram uma perda entre 10 e 20% de resistência à 

compressão. Os autores concluíram que, em termos de durabilidade, a introdução de AR finos de 

mármore poderá produzir betões com desempenho semelhante àqueles com AN finos de granito, 

basalto e calcário. 

Agregados reciclados de borracha. Valadares et al. [47] e Bravo et al. [48] estudaram o 

desempenho mecânico e em termos de durabilidade de betões estruturais com granulado de borracha 
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de pneus usados. Os autores produziram betões com taxas de incorporação de 5, 10 e 15% de AR de 

borracha, com tamanhos diferentes. Também foi analisada a influência de utilização de AR finos 

obtidos por um processo criogénico. Em média, a incorporação de 15% destes materiais causou um 

decréscimo na resistência à compressão entre de 46 e 52% (Fig. 7). De uma forma geral, a utilização 

de AR de pneus na produção de betão causou um declínio significativo no desempenho em termos 

de durabilidade [48]. Contudo, verificou-se que a inclusão destes materiais permitiu produzir betões 

com valores de absorção de água por capilaridade semelhantes aos do BR (Fig. 8). 

Como continuação aos estudos anteriores, Correia et al. [49] e Marques et al. [50] estudaram o 

comportamento pós-fogo de betões produzidos AR de borracha. Os resultados foram bastante 

claros. A resposta ao fogo destes betões foi grandemente influenciada pela quantidade de AR de 

borracha, i.e. maiores taxas de incorporação causaram uma pior resposta ao fogo. Isto deve-se à 

natureza orgânica da borracha, que demonstrou um maior fluxo e libertação de calor assim como 

uma maior produção de fumo. 

Agregados reciclados de vidro. Serpa et al. [51] e Castro e Brito [52] estudaram o desempenho 

mecânico e em termos de durabilidade, respectivamente, de betões com AR provenientes da 

trituração de vidro. Os autores fizeram substituições de 5, 10 e 20% de AN por AR de vidro, com 

tamanhos diferentes. Como esperado, a resistência à compressão aos 28 dias diminuiu com a 

introdução destes agregados. Isto deve-se ao facto de os AR de vidro apresentarem uma superfície 

lisa e impermeável, que impossibilitou uma aderência eficiente com a pasta cimentícia. O grau deste 

declínio aumentou quando foram introduzidos agregados finos: diminuiu cerca de 20%, enquanto a 

utilização de AR grossos apenas diminuiu em 10%, para a mesma taxa de incorporação de 20%. Um 

aspecto interessante na utilização destes agregados é que permitiu produzir betões com um módulo 

de elasticidade quase inalterado, relativamente ao BR. Em termos de durabilidade, o desempenho 

destes betões melhorou na absorção de água e resistência à carbonatação, mas piorou na resistência 

à penetração dos cloretos e retracção. 
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Figura 7: Resistência à compressão de betões com 

crescente taxa de incorporação de AR de borracha [47] 
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Figura 8: Absorção de água por capilaridade de betões 

com crescente taxa de incorporação de AR de borracha 

[48] 

Agregados reciclados de plástico. Saikia e Brito [53] produziram um estado da arte de betões 

produzidos com AR de resíduos plásticos, obtidos da trituração de garrafas usadas de PET. Foi 

verificado que a incorporação destes materiais diminui as propriedades resistentes dos provetes de 

betão e argamassas, devido à fraca ligação entre a superfície das partículas plásticas e a pasta de 

cimento. No entanto, essa redução nas propriedades da resistência à tracção e à flexão é menos 
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proeminente. O uso destes agregados altera consideravelmente o modo de rotura do betão, tornando-

o mais dúctil do que o betão convencional e suprimindo o aparecimento das fendas geradas durante 

a rotura mecânica do betão. Um ponto positivo dos betões produzidos com estes materiais é que a 

sua resistência à abrasão, independentemente do tamanho e forma dos AR de PET, é superior à dos 

BR [54, 55]. Relativamente à durabilidade, Silva et al. [56] verificaram que a utilização de AR de 

plástico piorou consideravelmente o desempenho dos betões. Tal declínio foi agravado pelo uso de 

AR de plástico com tamanhos maiores e formato mais achatado. 

Correia et al. [57] estudaram o comportamento ao fogo de betões produzidos com AR de resíduos 

plásticos seleccionados tamanhos e formas diferentes. Estes foram produzidos com taxas de 

incorporação de 7.5 e 15%. Após os betões com AR terem sido sujeitos a temperaturas de 600 e 800 

ºC, foi verificada uma crescente degradação do desempenho mecânico à medida que a taxa de 

incorporação aumentava. Isto deveu-se principalmente à rápida ocorrência da decomposição térmica 

dos plásticos, relativamente aos outros materiais. 

Outros tipos de agregados reciclados. Brito e Lopes [58] produziram um estado da arte com 

uma análise qualitativa dos efeitos da incorporação de diversos AR não convencionais, provenientes 

de resíduos industriais, nas propriedades mecânicas e de durabilidade do betão. Exemplos destes 

materiais são o couro, EVA (Etileno Acetato de Vinilo), ferro, carvão, pó de lamas de pedra, casca 

de ostras, casca de palmeira e até agregados sintéticos de lamas de esgoto. De uma forma geral, a 

utilização destes materiais como substitutos de AN resulta em perdas de desempenho mecânico e 

em termos de durabilidade consideráveis, a não ser que sejam utilizados em quantidades muito 

pequenas e/ou como materiais ultrafinos. 

Conclusões 

Este documento descreve os resultados principais de diversas investigações que ocorreram no 

Instituto Superior Técnico e estudaram a sustentabilidade na construção por incorporação de AR, 

provenientes de RCD e de actividades industriais, na produção de betão. De facto, a revisão do 

estado da arte permitiu determinar que existe uma panóplia de materiais passíveis de serem 

utilizados na produção de betão. Contudo, apenas alguns poderão ser utilizados em larga escala por 

razões de facilidade de processamento, por compatibilidade com os restantes materiais e até mesmo 

a sua disponibilidade. 

Apesar de alguns materiais provenientes de actividades industriais (e.g. escória granulada de alto-

forno e cinzas volantes) terem demonstrado viabilidade de aplicação na indústria do betão, grande 

parte dos resíduos industriais são incompatíveis com o betão. Com um dos estudos mostrou, uma 

taxa de incorporação alta destes materiais causa, geralmente, um forte declínio no desempenho do 

betão. 

No que concerne os AR provenientes de RCD, três tipos foram identificados. Destes, os AR de 

betão foram considerados os mais compatíveis com o betão, principalmente porque foram obtidos 

da trituração de materiais semelhantes àqueles nos quais serão reutilizados. A utilização destes 

materiais na produção de betão levou a perdas de desempenho consideravelmente mais baixas do 

que qualquer dos outros dois tipos de AR de RCD (de alvenaria e mistos). Evidentemente, devido à 

variação de qualidade e força dos betões originais, de onde se obtêm os AR, são necessárias 

precauções adicionais, de modo a assegurar a melhor aplicação possível aquando da produção de 

betão estrutural. 

Para assegurar que AR de boa qualidade são produzidos, o controlo de qualidade terá que se iniciar 

durante as actividades de construção e demolição. Ao haver uma demolição selectiva, os RCD serão 

separados e armazenados de forma correcta, que, para além de facilitar o trabalho do pessoal das 

centrais de reciclagem, irá também minimizar os níveis de contaminação dos AR futuros. A redução 

destes níveis de contaminação poderá ser aperfeiçoada com a utilização de técnicas de 

processamento adequadas ao tipo e tamanho do resíduo em questão (e.g. a lavagem de AR finos irá 

remover praticamente todos os contaminantes leves, assim como o teor de argila). 
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De um modo geral, a introdução de AR no betão provoca um declínio no desempenho mecânico, 

nas propriedades do estado fresco e na durabilidade. No entanto, parte destas perdas de desempenho 

é pouco significativa quando analisada em valor numérico absoluto. Para cada tipo de material, é 

possível estabelecer-se um teor de substituição de AN por AR, que, juntamente com um ajuste das 

dosagens de cimento e de superplastificantes, torna a produção deste tipo de betões viável. 

Independentemente do tipo de AR, a fracção grossa do mesmo, geralmente, permite produzir BAR 

com um desempenho mais próximo daquele do BR, comparativamente à utilização de AR finos. 

Contudo, diversos estudos demonstraram que é de facto possível produzir betões com AR finos, 

desde que sejam aplicadas precauções especiais (e.g. compensação da água absorvida pelos AR 

finos, limitação da taxa de incorporação, atenção à qualidade do material original). 

Apesar de existir pouca informação acerca da reciclagem múltipla de betões, os estudos existentes 

sugerem que os betões podem ser submetidos a um elevado número de ciclos de reciclagem, sem 

que demonstrem uma perda de desempenho significante. Todavia, esta conclusão necessita de ser 

comprovada por investigações adicionais. 

Uma das conclusões mais importantes, que surgiu durante a revisão do estado da arte, é de que os 

AR de RCD deverão ser considerados como matéria-prima para a produção de betão, desde que 

sejam submetidos a correctos processos de reciclagem. Este conceito, no qual os AR são encarados 

como materiais valiosos, ao invés de resíduos inutilizáveis, é um passo em frente para uma 

construção mais sustentável. 
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Abstract. In a society with a high growth rate and increased standards of comfort arises the need to 

minimize the currently high energy consumption by taking advantage of renewable energy sources. 

The mortars with incorporation of phase change materials (PCM) have the ability to regulate the 

temperature inside buildings, contributing to the thermal comfort and reduction of the use of heating 

and cooling equipment, using only the energy supplied by the sun. This paper aims to contribute to 

the study of mortars incorporating PCM. The main characteristics of the material and the mortars 

doped with PCM, will be presented. It also aims to clarify the differences in the physical and 

mechanical characteristics of mortars doped with different types of PCM. 

Introduction 

Every year, the energy powered by the sun is about 10 000 times higher than the actual energy 

consumption worldwide. Thus, the need to find a way to take advantage of this natural energy 

source is pressing [1].  

Presently, the concerns related to the energy consumption of buildings are increasing., The largest 

part of the energy consumption in residential sector is associated with heating and cooling.  

Therefore, it becomes imperative to obtain a constructive solution that minimizes these 

consumptions, improving the level of comfort inside buildings without damaging the environment. 

Furthermore, it is important to consider constructive solutions with renewable energy resources, 

providing an improvement in the quality of the buildings, especially in the comfort level of the 

occupants, without problems to the environment.  

The incorporation of Phase Change Materials (PCM) in mortars for the interior appears as a 

possible solution in an attempt to solve, or at least minimize, the massive energetic consumption 

related with buildings. The use of this material allows the regulation of temperature inside buildings 

through latent heat thermal energy storage, using only solar energy as a resource, or at least reducing 

the need to use heating and cooling equipment. 

Sustainable development is closely connected to three dimensions: economic, social and 

environmental. It is important to have a balance and harmony between them. The creation of a 

strong connection between the construction industry and the pillars of sustainable development is 

particularly important and early started to merit the attention of stakeholders in the construction 

sector. 

The incorporation of PCM microcapsules in mortars brings social, economic and environmental 

benefits, demonstrating a significant contribution to a construction with a higher value of 

sustainability. The social benefits derive from the thermal comfort increase inside buildings, given 

that nowadays this is an important requirement and frequently demanded by buyers and potential 

sellers as an important decision parameter. The increase of thermal comfort is achieved by the 

thermal capacity of the PCM, allowing store and release of energy, keeping the interior temperature 

sensibly constant, or at least with less variation. The environmental aspect concerns the fossil fuels 

depletion, given that this technology aims at maintaining constant temperatures inside the building, 

consequently leading to a decrease on air conditioning equipment usage. The economic benefit is 

related to the technology adequacy and implementation costs. These should be supported and easily 
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amortized by the user. It may also be noted that the economic benefits of reduced energy 

consumption and lag times for lower demand, are evident and can be achieved with the use of PCM. 

A broad knowledge of the thermo-physical properties of PCM is necessary for the correct 

design/optimization approaches for their use in building constructions. In this way, one of the most 

important properties to determine is the temperature-enthalpy relationship.  

Phase Change Materials  

It is known that all materials interact with the environment. However most of them lack the 

capability to alter its own properties according to the environment characteristics in which they are 

applied. 

Phase change materials (PCM) possess the capability to alter its own state as function of the 

environmental temperature (Figure 1) [2]. In other words, when the surrounding environmental 

temperature of PCM increases until the materials fusion point, it suffers a change from a solid state 

to a liquid state, absorbing and storing the heat energy from the environment. On the other hand 

when the temperature decreases until the PCM solidification point, the material alters from the 

liquid state to solid state, releasing the previously stored energy to the environment. This application 

could be made in coating mortars of buildings, with advantage in the passive regulation of internal 

temperature with increase of thermal inertia [3].  

 
Figure 1: Phase Change Processes [4]. 

Encapsulation. The PCM must be encapsulated, for its correct use, otherwise during the liquid 

phase there is a possibility that it moves from the original area of application.  

There are two main forms of encapsulation, macroencapsulation (Figure 2) and microencapsulation 

(Figure 3). The macroencapsulation is based in the introduction of PCM into tubes, panels or other 

large containers. It is usually done in containers with more than 1 cm of diameter and presents a 

better compatibility with the material, improving the handling in construction [5]. The 

microencapsulation of phase change material consists on covering the material particles, with a 

material, usually a polymer, commonly known capsule, with dimensions between 1 μm to 60 μm. 

The polymer used could be polymethylmethacrylate, polyuria or polyurethane and should respond at 

some demands of operation, as high heat transfer. The microcapsules can be spherical or 

asymmetric and with variable shape. The advantage of this encapsulation process is the 

improvement of heat transfer, through its large surface area [5, 6]. 

 
Figure 2: Macroencapsulation [5]. 
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The phase change materials with phase transition from solid to liquid are preferred for the thermal 

energy storage, because the associated volume variation is lower than the associated to the transition 

from liquid to gaseous or from gaseous to solid [7, 8].  

 

Figure 3: Microencapsulation [9]. 

Classification. In 1983 emerged the first classification of substances used for thermal storage. 

These are classified as organic, inorganic and eutectic mixtures. Organic materials can be non-

paraffinic or paraffinic. Usually, they have congruent phase changes without degradation. The 

inorganic materials are classified as hydrated salts and metals. The eutectic mixtures result from the 

combination of two or more compounds of organic and/or inorganic nature. By this way, it is 

possible to correspond to the need of more suitable transition temperatures for the demands [5, 10]. 

Properties. Not all existing PCM can be used for thermal storage. An ideal PCM must present 

certain thermo-physic, kinetic, chemical and economic properties. Thermo-physically, the transition 

temperature for the selected PCM must be within the desired range in order to guarantee both the 

storage and release of thermal energy. A high transition heat by volume unit is also required, in 

order to maximize the stored energy while minimizing the PCM usage, as well as a high sensitive 

heat (represented by its calorific capability), which allows an increase in its energy storing 

capability. Furthermore, high thermal conductivity characteristics in both solid and liquid states 

promote heat transfer with a reduced variation in volume during phase transition, reducing 

contention issues. From the kinetic point of view, a high growth velocity of the crystals can prevent 

sub cooling of the PCM liquid phase, enhancing its response to the surrounding demands. Thirdly, 

regarding the chemical properties, the chosen PCM should not be susceptible to degradation 

following a high number of cycles, while it must also be non-corrosive to construction materials, as 

well as non-flammable, non-toxic and non-explosive, in order to attend to environmental and 

security concerns. Finally, bearing in mind economic characteristics, availability and low 

acquisition cost are the main factors preceding the establishment of PCM as a competitive solution 

in comparison to conventional constructive and thermal storing systems [5]. 

Generally, the standard measurement method for the analysis of many thermo-physical properties is 

the Differential Scanning Calorimeter (DSC). From the literature survey [11-13] there are different 

possibilities of operation methods to analyze PCM through DSC testing. The two most common 

methods are: the dynamic method which corresponds to a constant heating rate and the step method 

which consists in applying variable heating rates to the sample [12]. Barreneche et al. [13] state that 

dynamic method and step method are suitable for the organic materials such as paraffin. The 

drawbacks of the step method are related to its programming complexity, the fact that it is time 

consuming and the difficulties in data treatment/interpretation [14].  

Application in construction. Between all phase change materials possible applications in 

buildings, the most interesting is its incorporation in construction materials altering their materials 

thermal properties. The PCM may be used for thermal storage of passive solar heating being 

integrated in the floor, walls or ceilings, as well as being an integrating part of the most complex 

energetic system, such as heat pumps and solar panels [2]. 

The selection of the PCM transition temperature adequate to the atmospheric temperature is 

extremely important for the functionality of the solution. The adequacy of several PCM for 
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incorporation in gypsum plasterboard was studied by Khudhairi et al [15]. Although the employed 

materials presented a great ability for energy storing capability, their transition temperature did not 

achieve the comfort band. This study shows the suitability of various PCM for incorporation into 

gypsum boards. However, despite having large thermal storage capacity, the used PCM was not 

placed in operation, because the transition temperature did not coincide with the range of comfort 

temperature. 

PCM can be used in solutions for walls, floors and ceilings. Presently also exist some commercial 

solutions. The application of PCM in the walls of buildings is the preferential solution for exploring 

the potential of these materials. The incorporation of phase change materials in gypsum plasterboard 

has been the subject of several studies performed due to its low cost and various possibilities of 

application [16-19]. Darkwa et al., investigated the behavior of two solutions with incorporation of 

PCM in gypsum plasterboard. In one side the plasterboard used had 12 mm of thickness, all 

impregnated with PCM in order to compare with another situation in which they applied simple 

plasterboards  with 10 mm of thickness, covered by PCM laminate with 2 mm . The amount of 

PCM incorporated in both cases was the same. The results showed that the use of PCM laminate is 

more efficient since it contributed to an increase in the minimum temperature [18]. 

However, other solutions had also been developed like alveolar PVC panels with PCM 

macroencapsulated, blocks and bricks [5, 20]. Cabeza et al., constructed and monitored the behavior 

of concrete test cells, with and without addition of 5% of PCM microcapsules. The incorporation of 

PCM was made in the concrete used on the roof and south and west walls. During the summer and 

without ventilation a decrease in maximum temperature and a time lag of about 2 hours were 

recorded [5]. 

The floors are probably one of the most important locals for heating and cooling a building. There 

are several authors who had investigated constructive solutions with incorporation of phase change 

materials, with applications in floors. These solutions are varied, such as electric heating under floor 

systems incorporating polyethylene plates impregnated with PCM, incorporation of PCM in 

concrete slab and the application of two types of PCM with different transition temperatures [10, 

21-23]. 

The use of constructive solutions on ceilings ranges from the gypsum panels to steel panels with 

circulation of PCM in capillary networks [24, 25].  

Influence of the use of different PCM microcapsules  

The mortars with incorporation of phase change materials (PCM) have the ability to regulate the 

temperature inside buildings, contributing to the thermal comfort and reduction of the use of heating 

and cooling equipment, using only the energy supplied by the sun. However, the incorporation of 

phase change materials in mortars modifies its characteristics. Thus, the need to compare mortars 

doped with two kinds of PCM emerged. 

Sixteen compositions were developed taking into account the future application of the mortar 

developed in the construction industry. 

The PCM content was fixed in 0%, 10%, 20% and 30% of total mass of solid particles. In order to 

overcome some of the problems related with the mortar shrinkage and consequent cracking, 

polyamide fibers and superplasticizer were incorporated. 

Type of PCM microcapsules. Two different types of PCM microcapsules, designated as A and 

B, were used. Both samples were used in powder form that means completely dry, although there is 

also the possibility of obtaining the same material in emulsion. In this study we decided to use the 

dry PCM in order to facilitate their incorporation in pre-mixed mortars. 

The PCM microcapsules tests were performed in order to compare the PCM provided by two 

different producers. The microcapsules A are constituted by a wall in polymethylmethacrylate and a 

core in paraffin, with transition temperature of about 22.5 °C and enthalpy of 110 kJ/kg. The 

microcapsules of PCM A exhibit a transition temperature of 25 ºC in the heating cycle and 20 ºC in 
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the cooling cycle. The microcapsules B are composed of a wall in melamine-formaldehyde and a 

core in paraffin, with temperature transition of about 22.5 °C and enthalpy of 147.9 kJ/kg. These 

exhibit a transition temperature of 24 ºC in the heating cycle and 21 ºC in the cooling cycle. 

The tests conducted using the high resolution scanning electron microscope indicate that the 

polymer present in the microcapsules A is rougher (Figure 4) compared to the polymer used in the 

microcapsules B (Figure 5) that presents a more regular texture.  

With the purpose of obtain more information related with the dimensions of PCM microcapsules 

granulometry tests were performed, using a laser particle size analyzer. It was possible to observe 

that the microcapsules A are agglomerated, having a greater dimension when observed under the 

electron microscope. However, the agitation that the sample suffer during the laser particle size 

analyze, allows the dispersion of agglomerated microcapsules.  In this way, it was possible to 

conclude that the microcapsules A have a particle size distribution between 5.8 to 219 μm and an 

average particle size of 37.24 µm. The microcapsules B present a particle size distribution between 

5.8 to 339 μm  and an average particle size of 43.91 µm (Figure 6). 

 
a)                                                              b) 

Figure 4: Microscope observation of polymer surface of the microcapsules A: a) Enlargement of 1000x, b) Enlargement 

of 20000x. 

 
a)                                                              b) 

Figure 5: Microscope observation of polymer surface of the microcapsules B: a) Enlargement of 1000x, b) Enlargement 

of 20000x. 

Compositions. The studied compositions are presented in Table 1. The compositions present 

different contents of aerial lime, gypsum and PCM. 

The experiments for thermal performance of mortars also involved the study of two mortars 

containing PCMs. The first mortar, here termed as SPCMM24, is a single PCM mortar that contains 

MC24. The second mortar, here termed as HPCMM18_28, involves the combined use of MC18 and 

MC28 in the same total quantity as the first mortar contain only MC24. Detailed information on the 

mix proportions and adopted materials are shown in Table 2. 
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Figure 6: Particle size distribution of PCM microcapsules. 

Table 1: Composition of mortars (Microcapsules of PCM, superplasticizer, water and fibers as % of total mass of solid 

particles; gypsum and sand as % of binders mass). 

Compositions Sand 
Microcapsules of 

PCM A 

Microcapsules of 

PCM B 
Fibers Gypsum Superplasticizer 

L100G0 561.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

L90G10 561.4 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 

L100G0PCM20-A 561.4 20.0 0.0 0.1 0.0 1.0 

L100G0PCM20F-A 561.4 20.0 0.0 0.1 10.0 1.0 

L90G10PCM10F-A 561.4 10.0 0.0 0.1 10.0 1.0 

L90G10PCM20F-A 561.4 20.0 0.0 0.1 10.0 1.0 

L90G10PCM30F-A 561.4 30.0 0.0 0.1 10.0 1.0 

L80G20PCM20F-A 561.4 20.0 0.0 0.1 20.0 1.0 

L60G40PCM20F-A 561.4 20.0 0.0 0.1 40.0 1.0 

L100G0PCM20-B 561.4 0.0 20.0 0.0 0.0 1.0 

L100G0PCM20F-B 561.4 0.0 20.0 0.1 0.0 1.0 

L90G10PCM10F-B 561.4 0.0 10.0 0.1 10.0 1.0 

L90G10PCM20F-B 561.4 0.0 20.0 0.1 10.0 1.0 

L90G10PCM30F-B 561.4 0.0 30.0 0.1 10.0 1.0 

L80G20PCM20F-B 561.4 0.0 20.0 0.1 20.0 1.0 

L60G40PCM20F-B 561.4 0.0 20.0 0.1 40.0 1.0 

Table 2:  Mix proportions of formulations SPCMM24 and HPCMM1828 

Materials 
Formulations (percentage of the total weight of mortar) 

SPCMM24 HPCMM18_28 

Cement type I class 42.5R 31.32 31.32 

Sand 30.59 30.59 

Water 18.79 18.79 

Super Plasticizer (water reducer) 0.94 0.94 

MC18 - 9.175 

MC24 18.34 - 

MC28 - 9.175 

 

Workability. The workability tests were performed with the main goal of verifying the adequacy 

for application of the developed mortars.   

According to Figure 7 it was possible to observe that the incorporation of 20% of the microcapsules 

A causes an increase in the amount of water of about 62%. This situation can be explained by the 

reduced particle dimension of the used PCM and by the water absorption of the polymeric wall of 

the microcapsule. However, the incorporation of microcapsules B also causes an increase in the 
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amount of water, but smaller, this being only about 12%. This behavior can be explained by the use 

of capsules with a less rough surface and higher particle dimension. 

The incorporation of fibers did not cause any change in the amount of water added to the mortar, 

however there was a slight reduction in the flow diameter obtained for the mortars with 

incorporation of microcapsules A and B. 

 
Figure 7: Water added to the mortar (in% of total mass of solid particles). 

Flexural and compressive behavior. According to the results (Figure 8) it was possible to 

observe a significant improvement in mechanical properties caused by the introduction of 

microcapsules A. However, the improvement of mechanical characteristics caused by the 

incorporation of microcapsules B is lower. 

The incorporation of 10% PCM leads to an increase in the value of flexural strength of about 380% 

and about 600% in compressive strength for the mortars with incorporation of microcapsules A. 

Regarding the mortars with incorporation of microcapsules B, the increase is about 85% in flexural 

strength and about 130% in compressive strength. These values were obtained comparing 

compositions with 10% of PCM with the composition without PCM. This increase in mechanical 

strengths is related to the increase of porosity caused by the introduction of higher water content and 

PCM presence. The increase in porosity benefits the carbonation of mortars, which was more 

evident in mortars with incorporation of microcapsules A, since the water content present is higher 

and the surface roughness of the PCM is higher for these mortars. However, it is possible to verify a 

decrease in the value of compressive and flexural strength with a PCM content of 30% when 

compared to the 20% PCM composition. Therefore is possible to conclude that the optimal content 

of PCM in terms of mechanical properties corresponds to 20%. Nonetheless, the value obtained for 

a PCM content of 30% is slightly higher or identical than the value presented by the mortar without 

PCM, which allows for the conclusion of the beneficial effect caused by the incorporation of PCM 

in mortars. 

Shrinkage. The shrinkage study was performed for only 9 of the 16 compositions studied. Thus, 

it was possible to observe the influence of the presence of PCM microcapsules in the mortars.  

According to Figure 9 it was possible to verify different behaviors in mortars with incorporation of 

the microcapsules A and B. 

The introduction of 20% of microcapsules A, causes an increase in shrinkage of about 300% 

compared to the reference mortar. The addition of polyamide fibers causes a decrease in shrinkage 

to about 50%. With the addition of gypsum it was possible to observe a decrease in shrinkage. The 

addition of 40% gypsum allows a reduction in the shrinkage of about 40%.  

The introduction of 20% of microcapsules B causes an increase in shrinkage of about 20% 

compared to the reference mortar. The incorporation of polyamide fibers allows for the verification 

of a decrease of about 30%. Finally the incorporation of 40% gypsum seems to cause a decrease in 

the value of shrinkage of about 40%.  
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Figure 8: Flexural and compressive behaviour. 

 
Figure 9: Shrinkage values since moulding until 7 days 

The increase in shrinkage with the incorporation of PCM microcapsules is related to a greater 

amount of water used, while its reduction is caused by the inclusion of fibers, which are related to 

the prevention of dimension variations inside the mortar. Moreover, the reduction of shrinkage 

observed with the addition of gypsum, is connected to the expansion which occurs with its 

hydration. 

The incorporation of 20% of microcapsules B, compared with the incorporation of 20% of 

microcapsules A, causes a decrease in shrinkage of about 70%, which can be explained by the 

presence of lower water content in the mortars with incorporation of microcapsules B. 

Thermal performance of mortars. The results for mortars incorporating the PCM 

microcapsules are shown in Table 3.  

The mortar sample with formulation of HPCMM18_28, also has a similar behavior to the 

corresponding MC18 and MC28 for the onset temperatures and end temperatures of the solid-liquid 

phase transition. 

It can therefore be inferred that the several constituents of the mortar mixes seem to have none or 

negligible effect on the transitions of the microencapsulated PCMs (both on the temperatures and on 

the enthalpies). The observed differences can probably be justified by potential inaccuracies caused 

by the algorithm used to estimate onset and end temperatures, or by possible inhomogeneity within 

the samples. 

For the sample of SPCMM24, a latent heat value of 29.76 kJ/kg was obtained for the melting phase 

transition of the PCM which is, approximately, 18.35% of the corresponding values obtained for the 

independent MC24. This relation of 18.35% is consistent with the mass ratio of MC24 in the mortar 

SPCMM24, which is of 18.34% according to Table 2, thus pointing to the possibility of predicting 

enthalpy of mortars that incorporate PCM.  
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Figure 10 represents the DSC curves of the SPCMM24 and HPCMM18_28 for heating and cooling 

processes. In specific regard to HPCMM18_28, two main peak points are identifiable in the cooling 

process curve (Fig. 10b) of the DSC. The first peak point corresponds to phase change transition of 

MC18 (labeled as X in Fig. 10b). The second peak corresponds to the MC28 phase change 

transition (peak_MC28 labeled in Fig. 10b). The smaller peak points were omitted for the 

calculation of the enthalpy values for both heating and cooling processes for all samples. 

Table 3: PCM incorporated into mortar DSC enthalpy, onset and end temperatures for different plaster mortars 

Designation 
Weight 

(mg) 

Melting Freezing 

Onset 

temp. (C) 

End  

Temp. 

(C) 

Enthalpy 

(kJ/kg) 

Peak T 

(C) 

Onset 

temp.(s) 

(C) 

End 

temp. 

(C) 

Enthalpy 

(kJ/kg) 

Peak T 

(C) 

SPCMM24 10.0 17.77 23.61 29.76 22.56 22.79 16.79 25.08 21.77 

HPCMM18_2

8 
10.3 

15.36, 

24.32 

18.5, 

27.22 

24.61, 

18.41  

17.49, 

26.63 

25.52, 

18.73 

22.55 , 

13.16 

25.66, 

15.09 

14.29, 

24.8 

 

 
a)                                                              b) 

Figure 10: (a) DSC result of sample SPCMM24; (b) DSC results of HPCMM18_28 sample for heating/cooling 

processes. 

Conclusion 

Based on these results, it can be concluded that the use of PCM microcapsules in lime-gypsum 

mortars can be seen as a viable solution for applications in the construction industry. However, it 

was also verified that the use of different phase change materials microcapsules provides different 

characteristics in the different mortars, which is related to the type of polymer used for the 

construction of the wall of the microcapsules and also to their size. 

According to the research made with the different DSC tests the following main conclusions can be 

drawn: (1) the mixing of two PCMs has a similar behaviour to the superposition of effects of 

independent PCMs and therefore, it can be inferred that they have not interacted with each other; (2) 

DSC testing of different samples shows that both plain microencapsulated paraffin samples (PCM) 

and plaster mortars containing microencapsulated PCM (SPCMM24 and HPCMM18_28) exhibit 

hysteretic behaviour of the phase change temperature in regard to heating/cooling cycles; (3) 

enthalpy is linearly proportional to the mass fraction of PCM in the mortar sample as compared to 

the behaviour of plain PCM samples. 
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Resumo. Este trabalho apresenta algumas considerações sobre os impactos dos materiais de 

construção industrializados ao Planeta Terra. Comenta a questão da susterntabilidade mostrando que 

se grande parte da humanidade atual não tem satisfeitas suas necessidades básicas, a começar pela 

casa. E neste contexto, com o modelo econômico vigente, torna-se dificil assegurar que as gerações 

futuras tenham condições de satisfazerem às suas próprias necessidades.  Tece algumas 

considerações sobre possibilidades de se construir com menor impacto ambiental. Apresenta 

também a terra como material de construção, e novas possibilidades de lhe dar estabilidade à ação 

da água. Finalmente apresenta algumas edificações em terra contemporâneas no Brasil. 

Introdução 

A Humanidade passa por três grandes desafios no início desse novo milênio: i-desigualdades 

sociais/pobreza, ii-problemas ambientais, iii- crise energética. As arquitetura e engenharia estão 

intimamente ligadas a esses três tópicos. Para acabar com a pobreza tudo deve começar pela casa, 

responsabilidade dos arquitetos e engenheiros; a edificação de moradias exige materiais de 

construção; a fabricação de materiais de construção gera agressões ao meio ambiente e consome 

enormes quantidades de energia. Veja-se, por exemplo, o que ocorre com as indústrias de blocos e 

telhas cerâmicas no Nordeste Brasileiro (Figura 1): a vegetação local é destruída para gerar a 

energia e calcinar a argila; a queima da vegetação, gera emissão de CO2; sem muita tecnologia, tais 

indústrias produzem muitos resíduos difíceis de serem incorporados na Natureza. Assim, um 

produto largamente utilizado pelos arquitetos e engenheiros provoca de imediato três grandes 

impactos ao meio ambiente.  

   

Figura 1 – Tres impactos ambientais causados pela indústria cerâmica no Nordeste Brasileiro: destruição da vegetação 

local; emissão de CO2; geração de resíduos  

O cimento Portland, um dos materiais mais consumidos pelo Homem nos dias atuais, 

implicitamente no processo de fabricação libera CO2 e exige temperaturas da ordem de 1450º C. 

Outros materiais como aço, alumínio, cerâmica de revestimento, vidro, são também consumidores 

em alta escala de energia. E energia tem dado origem a diversos conflitos internacionais. Quando 

não controlam as fontes de energia de uma nação, capitaneados pelos Estados Unidos da América, 
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os países dominantes, sem cerimônia arrasam cidades, matam sem piedade os que à frente se 

encontram e apoderam-se de suas riquezas energéticas, como foi o caso recente no Iraque e na 

Líbia, e em tantos outros países ao longo do século passado. Isto concentra renda e aumenta a 

pobreza e as desigualdades sociais, gera contaminação do meio ambiente. 

Os principais materiais de construção industrializados são nos dias de hoje produzidos por imensos 

oligopólios internacionais. Isto faz com que haja um controle de preço baseado não no custo de 

produção mas sim na maximização do lucro. Assim, grande parcela da população mundial fica à 

margem do consumo desses materiais. Então, o sistema atual, baseado no capital, na força, na 

intimidação, na grande indústria, continua gerando grandes disparidades sociais, com concentração 

de riqueza e disseminação da pobreza, andando na contra-mão da sustentabilidade. Considerando 

uma boa definição de sustentabilidade como a capacidade de as gerações atuais satisfazerem suas 

necessidades sem comprometer as gerações futuras de satisfazerem às suas, como a Terra é um 

planeta de recursos finitos, já com mais de sete bilhões de almas, não é possível todos seus 

habitantes disporem de residências como as mostradas na Figura 2 à esquerda. Para que elas existam 

é necessário que seus proprietários se apoderem da parcela dos recursos do Planeta que caberiam 

aos infelizes que são obrigados a viverem nas sub-habitações mostradas na Figura 2 à direita. Uma 

situação dessa não pode perdurar indefinidamente, não é sustentável. 

 
Figura 2 – Residências de milionários (à esquerda) e de pessoas carentes (à direita): incompatibilidade com os 

conceitos de sustentabilidade 

Que fazer para tornar o mundo menos insustentável? “Devemos abraçar o melhor do passado, 

combiná-lo com o melhor do presente, para produzir o melhor para o futuro” diz Larry Williamson 

(http://www.earthcomegablock.com/our-vision/). 

Que poderia ser considerado o melhor do passado? No contexto em discussão, no campo da 

arquitetura e da engenharia, seriam tecnologias construtivas simples, produção descentralizada, 

usando materiais naturais, não poluentes, não geradores de resíduos. Isto é possível, como atestam 

construções milenares feitas com terra, palha, água (Figura 3)! 

   
Figura 3 – Construções com tecnologias simples e materiais naturais (terra crua) 

http://www.earthcomegablock.com/our-vision/
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E combinar o melhor do presente? Para adaptar os materiais naturais aos usos “modernos”, 

melhorando seu desempenho e expandindo seu uso, eles podem ser combinados com os materiais 

industrializados. Um exemplo: bloco prensado de terra crua estabilizada com cimento Portland 

(Figura 4). Em pequenas quantidades, este último aumenta resistência mecânica e reduz 

suscetibilidade do bloco à ação da água. Isto faz com que ele possa ser usado também em áreas 

molhadas, ampliando pois suas aplicações.   

   
Figura 4 – Associação de terra crua com cimento Portland na produção de blocos prensados 

E que viria a ser produzir o melhor para o futuro? Um mundo em que todos tenham o direito a uma 

habitação digna, de menor impacto ambiental (Figura 5)! Neste contexto, a terra crua tem muito a 

contribuir!  

    
Figura 5 – Habitação popular de menor impacto ambiental, em blocos prensados de terra crua 

A terra crua como material de construção  

Aqui, a terra é a porção granular que reveste parte da crosta terrestre, originária da decomposição 

das rochas, por conta de ações da natureza, como variações de temperatura, movimentos de geleiras, 

chuvas, variações de temperatura, rios, marés, ventos, terremotos, vulcões e a própria vida.    

A terra é pois composta de partículas de diferentes dimensões, pedregulho (dimensões entre 4,8 e 50 

mm), areia (entre 50 m e 4,8 mm), silte – (2 m e 50 m), argila (dimensões inferiores a 5 m).   

O pedregulho e a areia constituem o esqueleto sólido do material terra. A fração arenosa apresenta 

grande capacidade de mobilizar atrito interno, desde que haja contato entre os grãos. No estado 

compactado, é praticamente incompressível. Nos tijolos de terra crua e nas paredes monolíticas, a 

presença da areia é indispensável para lhes dar a estrutura resistente aos esforços mecânicos.  

O silte é a fração intermediária entre a areia e a argila. Terras com muito silte não são apropriadas 

para uso na construção. 

A argila, sendo o último estágio de fracionamento da terra, é formada de partículas de forma 

lamelar, com uma superfície específica muito superior à dos demais componentes do solo. É um 

ligante natural, composto por camadas de sílica (SiO2) e alumina (Al2O3) unidas com diferentes 

configurações, segundo o tipo de argila. Quando se vai usar a terra como material de construção em 

suas diferentes formas, é conveniente conhecer o tipo de argila presente, pois há certas argilas, 

como as montmorilonitas, que quando presentes na terra são inconvenientes para uso na construção 

com terra, por conta de sua enorme capacidade de absorver água e provocar expansões. 

Pode-se citar como vantagens da terra na construção:  

boas propriedades térmicas; 

absorção e liberação de umidade; 

geração mínima de poluição e baixo consumo energético no seu manuseio; 

fácil re-incorporação na natureza; 
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facilidade de gerar tecnologias apropriadas. 

De fato, a terra é um dos materiais mais abundantes na natureza. Termicamente, tem umaum 

desempenho superior aos tijolos cerâmicos. Um estudo de Garzón [1] mostrou que a carga térmica 

que atravessa uma parede de 20 cm rebocada em ambos os lados, num certo intervalo de tempo, é 

três vezes menor num muro de tijolos crus de solo-cimento que em um de tijolos cerâmicos furados.    

Do ponto de vista do controle de umidade relativa do ar nas edificações, experimentos de Minke   

[2]  mostram que, em um ambiente com 30 m2 de paredes e 3 m de altura, quando a umidade 

subitamente passa de 50% para 80%, se forem de tijolos de terra crua, as paredes absorvem 9 litros 

de água em 48 h, ao passo que uma parede idêntica de tijolos cerâmicos só seria capaz de absorver 

0,9 litros no mesmo período. Se ocorrer o contrário, a umidade relativa diminui, as paredes de terra 

liberam de volta a umidade ao ambiente.   

Sendo um material natural, o manuseio da terra se faz com geração mínima de poluição.  Mesmo 

quando a terra é associada a materiais industrializados, estes entram em pequenas proporções. 

Assim, a reincorporação na natureza é relativamente fácil.   

Quanto à eficiência energética, a fabricação de cimento, cal, cerâmica, aço, alumínio exige altas 

temperaturas, ao passo que a terra crua não recebe tratamentos térmicos. Se à terra são incorporados 

materiais como cal ou cimento Portland, pelo fato de estes entrarem em baixas taxas, globalmente o 

consumo energético é muitíssimo menor que o dos materiais de construção convencionais.    

Finalmente, uma outra vantagem da terra como material de construção é a facilidade de gerar 

tecnologias apropriadas. Pode-se dizer que tecnologia apropriada é aquela fácil de se transmitir e de 

ser absorvida por população com pouca instrução, envolvendo equipamentos simples e 

procedimentos pouco sofisticados.  Assim, enquanto a fabricação de tijolos cerâmicos exige 

equipamentos caros e um processo centralizado, além de mão-de-obra especializada tanto para 

fabricá-los quanto para aplicá-los, a produção de blocos de terra prensada pode ser feita facilmente 

com uma prensa manual transportável de um local a outro por pessoas que recebam um simples 

treinamento, como se vê na Figura 6 [3]. 

O apelo ecológico tem feito renascer a arquitetura de terra que, nos dias de hoje, está sendo 

procurada até pelas camadas mais privilegiadas da sociedade atual. Na Figura 7, vê-se um exemplo 

de moderna aplicação da terra, numa casa de luxo, no sul dos Estados Unidos, e numa Igreja cujas 

paredes são de terra, no sul da França. Apesar desses exemplos, como grande parte das construções 

nas perifierias das cidades, principalmente nos paises em desenvolviento, são feitas em terra, sem 

tecnologia, resta ainda um longo caminho a percorrer, por conta de preconceitos que associam o 

material à pobreza.  

   

Figura 6 – Fabricação e construção com blocos prensados de terra crua: exemplo de tecnologia apropriada  

Tecnologias de construção com terra 

Existem mais de vinte tecnologias de construção com terra, além de suas variantes locais [4].  No 

entanto, simplificadamente, pode-se dizer que há ttrês sistemas construtivos gerais, conforme a 

maneira de se elevarem as paredes: 

- alvenaria; 

- monolítico; 

- misto.  
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No sistema de alvenaria, utilizam-se elementos individuais (blocos ou tijolos) que são unidos entre 

si através de um outro elemento, a argamassa. As alvenarias mais comuns na construão com terra 

empregam os adobe e os blocos de terra comprimidos (Figura 6a). 

        

Figura 7 – Construções modernas de terra: casa de luxo no Novo México, Estados Unidos, e Igreja no sul da 

França. 

Na técnica de parede monolítica, elas são feitas monoliticamente com a terra compactada entre duas 

formas (Figura 6b). Essa técnica é conhecida como taipa de pilão. 

Finalmente, na técnica mista, a terra serve apenas de enchimento a uma estrutura, geralmente de 

madeira, e não tem função estrutural (Figura 6c). É conhecida como taipa de mão, ou simplesmente 

taipa.   

Muitas outras variações dentro desses três grupos existem, sobretudo na Ásia e na África. Em   [4] 

pode-se ver uma enorme quantidade de maneiras de uso da terra como material de construção. 

   

                        - a -                                                       - b -                                              - c - 

Figura 6 – Modos de uso da terra: a) alvenaria de blocos de terra comprimida; b) paredes monolíticas, c) técnica 

mista. 

Estabilização da terra  

Estabilizar uma terra consiste em modificar as propriedades do sistema terra-água-ar para obter 

qualidades permanentes compatíveis com uma aplicação particular. No caso da construção com 

terra, em certos casos, mas nem sempre, a estabilização pode ser necessária para melhorar: 

-  resistência mecânica;  

-  desempenho quanto à ação da água, incluindo estabilidade volumétrica; 

-  trabalhabilidade; 

-  ductilidade. 

A terra pode ser estabilizada por uma compactação muito intensa, capaz de densificá-la a tal ponto 

que ficam bloqueados os poros e canais capilares. Porém, isto exige equipamentos possantes e 

consumo energético elevado, tendo-se aí um inconveniente.  

A estabilização mais comum é feita com a incorporação diferentes produtos na terra, como materiais 

industrializados água-repelente, emulsões betuminosas, cal, cimento Portland, fibras. Cada um deles 

tem um mecanismo de ação diverso. Produtos água repelentes reduzem a absorção e adsorsão de 

água por parte dos grãos de solo; emulsões betuminosas são capazes de fechar poros e canais 

capilares; cal melhora a trabalhabilidade e também pode reagir quimicamente com a argila 
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formando partículas insolúveis e inertes; cimento Porland promove a criação de um esqueleto sólido 

se opõe ao movimento dos grãos. Uma correção de solo também pode ser considerada como 

estabilização. Se a um solo excessivamente argiloso se adiciona areia, esta última pode ser 

considerada um estabilizante. 

O cimento Portland, hoje, é um produto disponível facilmente em quase todas as partes do mundo. 

A estabilização com cimento é prática e eficaz quando utilizada na fabricação de blocos prensados 

de terra crua. Em geral, ela aumenta estabilidade dimensional, resistência com relação à água e 

resistência mecânica. Muitas vezes, menos de 6%, em massa, de cimento na terra já produz efeitos 

bem satisfatórios. Mas tal efeito depende também de outros fatores, como o tipo de argila presente, 

o tipo de prensa, a composição granulométrica do solo. Na maioria dos casos práticos o teor de 

cimento nos blocos prensados está por volta de 4% a 10%.  

A cal hidratada é mais apropriada para estabilização de solos argilosos que arenosos. Em geral, ela 

promove estabilidade dimensional e resistência à ação da água; porém, é pequeno seu efeito na 

resistência mecânica. A cal pode ser usada no adobe, nas paredes monolíticas e nas que empregam 

técnicas mistas.  

Já as fibras, ou pedaços de palha, permitem a criação de uma armadura multidirecional capaz de 

reduzir os movimentos dos grãos de solo entre si, e consequentemente a retração por secagem. 

Embora não aumentem significativamente a resistência mecânica nem melhore o comportamento 

quanto à ação da água, as fibras incorporadas na terra conduzem a notável melhoria de ductilidade, 

fato conhecido pelo antigos construtores com terra na Mesopotânia e Egito, que misturavam à terra 

palha de trigo cortada para fabricar seus adobes.  As fibras e palhas também têm efeito benéfico 

quando se empregam as técnicas mistas. 

Hoje em dia há disponibilidade de diversas fibras que que mereciam ter maior aplicação no campo 

da construção com terra. No Nordeste Brasileiro, por exemplo, existem em abundância fibras de 

sisal e de coco. Cortadas em tamanhos de 2 cm a 5 cm, podem ser usadas em taxas de 0,5% a 2% 

em massa. Alguns trabalhos já foram feitos com essas fibras na Universidade Federal da Paraíba [5, 

6] que e mostram não só suas características físicas e mecânicas, como também seu enorme 

potencial nos blocos de terra crua. Em [7] comprovou-se que as fibras de papel kraft, provenientes 

da reciclagem dos sacos de cimento, podem ser utilizadas como estabilizante e de fato são capazes 

de melhorar algumas propriedades físicas e mecânicas de blocos de terra compactada.   

Cumpre lembrar, no entanto, que, para se dar estabilidade à ação da água ao conjunto terra-fibra, é 

necessário o uso de outro estabilizante, como, por exemplo, o cimento, a cal, ou emulsões 

betuminosas ou novos processos de estabilização, como os que a seguir serão apresentados.   

Inovações na estabilização da terra crua 

Novas ideias estão surgindo no que diz respeito à estabilização da terra. Em [8] foi usada “baba de 

cupim sintética” e também partículas de bambu trituradas em adobes, fazendo o papel de fibras.  

A baba de cupim é um produto químico de origem metal – orgânica (sal orgânico) derivado de uma 

composição química de óleos vegetais (mamona, entre outros) não inflamável e não tóxico. Atua 

como impermeabilizante estável e permanente da fração fina do solo, partículas coloidais de argila, 

protegendo-as da ação da água. O DS-328®, nome comercial, é líquido de coloração verde, com 

densidade mínima a 25ºC de 1,035g/cm3, e pH em solução a 1% de cerca 10,5. Tem total 

solubilidade em água. 

A “baba de cupim sintética” é usada comumente na preparação de sub-bases para estradas. Bastam 

baixíssimas proporções em relação à massa de terra. Em [8] foram testadas relações de: 1:2000; 

1:1500; 1:1000 e 1:500, que correspondem a 0,05%; 0,07%; 0,10%, e 0,20%.  O produto utiliza 

como reagente o sulfato de alumínio que entra na proporção de 1:5000, também em massa.    

Na Figura 7 podem ser vistos corpos de prova de adobe natural e com os quatro tratamentos, 

podendo-se ver claramente que o material passa a ter resistência em relação à ação da água. 
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Figura 7 – Corpos de prova sem e com os quatro tratamentos imersos n´água [8] 

Na Figura 8 vê-se que é possível mesmo medir a absorção de água nas amostras, coisa impossível 

de se fazer no adobe sem estabilização. A absorção após 24 horas de imersão resta em níveis 

inferiores a 20 %!   

A experimentação mostrou que também houve ganhos de resistência e como entra em baixíssimas 

proporções e é de origem vegetal, pode-se dizer que se trata de um estabilizante mais sustentável 

(ou menos impactantes) que os convencionais, 

 

Figura 8 - Absorção de água de corpos de prova de adobe com as diferentes percentagens de DS-328® [8]    

Ainda no campo da estabilização de adobes, um tema que parece promissor é o uso da ativação 

alcalina de materiais amorfos misturados à terra, fazendo desencadear o chamado processo de 

geopolimerização. 

Geopolímeros são materiais sintéticos formados por ativação de partículas sólidas, ricas em silício e 

alumínio, através de soluções alcalinas. No caso, misturados à terra, eles vão funcionar como 

ligante, agregando as partículas dos solo e lhes dando maior estabilidade.  

A produção de geopolímeros exige materiais amorfos, ou seja, não cristalinos, ricos em sílica e 

alumina na proporção adequada. O material amorfo mais usado é o metacaulim, que é uma argila 

caulinítica calcinada, e tem uma boa e quase constante relação sílica/alumina. Na fabricação de 

geopolímeros convencionais também são usados cinzas volantes e escória de alto forno, chamados 

de percussores. Como ativadores, comumente usam-se silicato de sódio (Na2OSiO3) e hidróxido de 

sódio (NaOH) e/ou hidróxido de potássio (KOH). Para a produção do geopolímero é necessário que 

as razões molares dos materiais envolvidos estejam dentro de certos intervalos, como indicado por 

Davidovist na Tabela 1 [9]. 
 

Tabela 1 - Razão molar necessária para a formação de geopolímeros [7]   

Na2O/SiO2 0.20 a 0.28 

SiO2/Al2O3 3.50 a 4.50 

H2O/Na2O 15.00 a 17.50 

Na2O/Al2O3 0.80 a 1.20 

A partir da composição química do percussor, foram estabelecidas proporções que estão dentro das 

faixas da Tabela 1. 
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As misturas foram feitas com o solo, metacaulim, hidróxido de sódio, silicato de sódio, água. Os 

materiais secos (solo e metacaulim) foram misturados até a homogeneidade (Figura 9a).  O 

hidróxido de sódio foi dissolvido na água destilada em um recipiente plástico e homogeneizado 

manualmente com auxílio de um bastão de vidro, formando uma solução aquosa. Como a mistura 

provocava uma reação exotérmica, ela ficava em repouso para que ocorresse o resfriamento. A esta 

mistura foi adicionado o silicato de sódio. Em seguida, adicionava-se a mistura líquida à terra já 

com metacaulim, homogeneizando (Figura 9b). Finamente acrescentava-se a quantidade de água 

necessária para dar a adequada trabalhabilidade para a produção de adobes (Figura 9c) [10]. 

   
                 - a -                          - b -                       - c - 

Figura 9 – Preparação material para adobe: a) adição de metacaulim à terra; b) mistura com os líquidos alcalinos; c) 

verificação da consistência [10] 

Aqui vai-se chamar de ligante (ou estabilizante) à mistura de metacaulim mais silicato de sódio 

mais hidróxido de sódio mais água destilada. A experimentação mostrou que, para o caso de adobes, 

3% de tal ligante já é suficiente para dar estabilidade com relação à água (Figura 10). Na tabela 2 

tem-se uma ideia da quantidade de materiais para cada 100 gramas de solo. Nela pode-se notar que 

o ligante geopolimérico faz reduzir drasticamente a quantidade de água necessária para dar a 

consistência à terra para moldagem de adobe. A terra com o ligante polimérico exigiu apenas 10,4% 

de água, ao passo que sem ele, esse teor subiu para 18,5. Some-se a isto à eliminação quase total da 

retração por secagem. 

Tabela 2 – Quantitativo de materiais para adobe 

  Solo 

(g) 
 % de ligante Componentes do ligante (g) 

Complemento  

de água 

Precursor Na2OSiO3 NaOH Água destilada (g) 

100  0% - - - - 18.5 

100  3% 1.12 1.10 0.12 0.66 10.4 

Corpos de prova cilíndricos de 10 cm de diâmetro por 20 cm de altura (Figura 11) foram moldados 

para ensaios de compressão.  Convém lembrar que ao serem moldados, o material deve, a exemplo 

de concretos, sofrer um processo de cura. Tem-se que impedir a evaporação prematura da água e um 

bom processo é envolve-los por lona plástica, como se vê na Figura 11.   

A temperatura aumenta a velocidade das reações químicas. Na literatura encontram-se inúmeros 

casos em que a ativação se dá a temperaturas de 50oC a 100oC. Foi feito o teste da influência que 

ela teria na resistência do material. Assim, além das condições de laboratório (25oC a 30oC) usou-

se a cura em estufa a 50oC.  

Na Região Nordeste do Brasil há muitas cerâmicas com enorme volume de blocos quebrados que se 

constituem em resíduos. Como eles não passam de argilas calcinadas, também têm elevado teor de 

sílica e alumina, como se vê na Tabela 3. Dependendo da queima, parte desse material pode se 

encontrar na forma amorfa.  
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Figura 10 – Corpos de prova de estabilizados alcalinamente com 3% de ligante imersos em água e comparação com não 

estabilizado, após uma semana de imersão 

  

Figura 11 – Corpo de prova moldado e outros envolvidos em saco plástico em processo de cura 

Tabela 3 – Composição química do metacaulim e dos resíduos cerâmicos em % 

Óxido Metacaolim 
Resíduos 

Cerâmicos 

SiO2 

Al2O3 

Fe2O3 

K2O 

CaO 

Na2O 

MgO 

Outros 

59.3678 

32.6861 

4.3814 

0.8887 

0.3647 

0.1709 

0.4378 

1.7026 

63.8999 

18.9357 

7.7087 

3.4566 

1.3105 

1.1120 

1.4911 

2.0855 
 

Assim, foi testado também o resíduo cerâmico moído no ligante, de tal forma a passar na peneira de 

malha de 75 micrômetros. Os resultados foram promissores. Na Figura 12 tem-se o resultado da 

resistência à compressão de composições com metacaulim e com resíduo cerâmico (RC) como 

percussores. Nela pode-se notar que: 

- o teor de 6% de ligante com resíduo cerâmico e cura a 50oC, na idade de 7 dias apresenta 

desempenho inferior às demais composições 

- a temperatura de cura de 50oC não aumentou a resistência aos 7 dias 

- as resistência aos 7 dias aproximam-se bastante daquelas aos 28 dias 

- o resíduo cerâmico apresenta desempenho semelhante ao do metacaulim no ligante geopolimérico 
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Figura 12 – Resistência à compressão de misturas aos 7 e 28 dias 

Construções contemporâneas em terra no Brasil 

No Brasil, está-se procurando impulsionar a construção em terra, e embora seja difícil vencer o 

ainda existente preconceito com esse material, alguns ações têm sido exitosas. No estado de São 

Paulo, o arquiteto Marcio Hoffmann da Fato Arquitetura (http://www.fatoarquitetura.com.br/) 

desenvolveu um sistema de formas (Figura 13) para erguer paredes monolíticas de terra crua.  Na 

Figura 14   pode-se ver a versatilidade do material e o agradabilíssimo aspecto estetico que se pode 

obter. 

  

Figura 13 - Sistema de formas desenvolvido pela Fato Arquitetura 

No estado da Paraíba construções têm sido feitas construções com um tipo de bloco produzido em 

prensa manual, conhecido como bloco Mattone, em homenagem ao professor Roberto Mattone do 

Politécnico di Torino que o desenvolveu. Trata-se de bloco com encaixes horizontais e verticais que 

permitem a execução da alvenaria com uma fina camada de argamassa fluida à base de terra (Figura 

15), quase como uma cola, e conduzem a paredes bem rígidas e resistentes, sem necessidade de 

revestimento.  Na Figura 16 tem-se algumas edificações feitas com esse bloco. 

http://www.fatoarquitetura.com.br/
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 Figura  14 - Construções em terra com paredes monolíticas no Brasil (http://www.fatoarquitetura.com.br/) 
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Figura 15 – Alvenaria com bloco Mattone 

   
   

   

  

Figura 16 – Construções com bloco Mattone no Brasil 

Considerações finais 

A construção com terra é sem dúvida muito menos impactante ao meio ambiente que aquela 

unicamente com materiais industrializados convencionais. Novos processos de estabilização podem 

contribuir para reduzir ainda mais aquele impacto. No caso da estabilização com ligante 

geopolimérico, ela se mostra bastante promissora. Pesquisas devem ser feitas no sentido de se 

eliminar o componente silicato de sódio, que embora entre em pequenas proporções na composição 

do ligante, é relativamente caro. A ideia é incorporar à terra materiais ricos em sílica amorfa, como 

é o caso de cinzas diversas como de bagaço de cana de açúcar, de casca de arroz, de resíduos 
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agrícolas, e de outras fontes como resíduos industriais. Para a fabricação de adobes, apenas 3% do 

ligante já dá estabilidade volumétrica à terra, permite a redução de água de mistura, dá resistência à 

ação da água, e triplica a quadruplica a resistência à compressão, sem necessidade de ativação 

térmica (em ambiente de temperatura de pelo menos 25º C). 

A terra permite a produção descentralizada de adobes, de blocos de terra comprimida, de paredes 

monolíticas e de paredes que usem as técnicas mistas. Com ela pode-se aproveitar a mão de obra 

local e contribuir para redução da pobreza no Planeta Terra. Os países africanos, em vez de serem 

incentivados pelos países dominantes a comprarem armas deveriam ter incentivo para comprar 

prensas manuais e formas de adobe! Em vez de enviar soldados armados, deveriam aquelas nações 

mandar ao continente africano tropas de técnicos que pudessem orientar e difundir a construção em 

terra com tecnologia!    

Um dos gargalos da difusão da construção em terra passa pela ausência de normatização. No Brasil 

já foi preparada uma proposta de norma técnica para as alvenarias de adobe. A intenção é fazer com 

que as construções em adobes passem a serem aceitas “oficialmente”.    

Finalmente no que diz respeito à sustentabilildade, voltando à definição capacidade de as gerações 

atuais satisfazerem suas necessidades sem comprometer as gerações futuras de satisfazerem às 

suas, a primeira coisa a fazer é questionar que são as necessidades da geração atual. A construção de 

prédios que beiram já a quase 1 km de altura, é uma necessidade? Mansões com milhares de metros 

quadrados são necessidade? Como falar de necessidades das gerações futuras se cerca de 2 bilhões 

de pessoas da geração atual não têm satisfeita necessidades básicas como casa e alimentação? O 

sistema económico vigente, que triunfou soberano após a queda da União Soviética, é baseado nos: 

consumo; desperdício; especulação; grandes empresas; poder financeiro; poder militar; ganância; 

individualismo; concentração de renda; controle da informação; mentira; hipocrisia. Tudo isto vai 

na contramão da sustentabilidade, pois gera esgotamento dos recursos minerais, aumento 

desenfreado do consumo energético, aumento das desigualdades sociais e destruição dos 

ecossistemas! Então é de pouca eficácia para o futuro do Planeta arquitetos e engenheiro buscarem 

“materiais e tecnologias sustentáveis” se não se muda a mente dos seus dirigentes e habitantes.  O 

mundo precisa ser guiado pelas diretrizes da “Carta da Terra” [11] e não pelos estúpidos conceitos 

de “guerra ao terror”. O Planeta Terra pertence a toda a humanidade e às espécies animais e 

vegetais. O desafio da construção sustentável passa pois pela mudança de paradigmas. Ela só será 

atingida de prevalecerem a partilha, a ética, a solidariedade e a verdade. E mais importante seja 

“ser” que “ter”! 
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Resumo. Este trabalho objetiva contribuir para a minimização da produção de resíduos sólidos da 

construção civil nos canteiros de obra por meio da aplicação dos conceitos de sustentabilidade na 

indústria da construção, abordando as recomendações do organismo internacional de certificação 

LEED. O objeto de estudo foi a obra de reforma e adequação do Estádio Maracanã, palco do jogo 

final da Copa FIFA 2014. A metodologia utilizada consiste em visitas ao canteiro de obras do 

estádio, entrevistas com responsáveis pela obra e análise de dados levantados pelo Consórcio 

Maracanã Rio 2014. Com base nos dados recolhidos, avaliaram-se as estratégias e ferramentas 

utilizadas na obra para a minimização da geração de resíduos. Constatou-se que as estratégias foram 

bem executadas, contribuindo para a redução de resíduos no canteiro e, para a destinação 

sustentável dos resíduos gerados. As estratégias envolveram aspectos ambientais, sociais e 

econômicos, propiciando à obra uma certificação internacional de edificação sustentável. 

Introdução 

Os resíduos sólidos são conhecidos como um problema ambiental devido ao seu acúmulo em locais 

inapropriados, trazendo consigo impactos socioambientais que comprometem a qualidade de vida 

da população. Na execução de atividades de construção civil brasileira é notória a expressiva 

geração de resíduos de construção e demolição (RCD). Segundo Ângulo et al (2002) [1], 68,5 

milhões de toneladas de resíduos de construção civil são geradas por ano no Brasil, sendo que uma 

parte deste resíduo é proveniente do desperdício na execução das atividades construtivas. Este 

montante representa 25% dos materiais consumidos desde a extração da matéria-prima e transporte, 

até a fase de execução.  A outra parte dos resíduos é proveniente de demolição, que compreende 

materiais como resíduos de concreto, alvenaria, vidros, gesso, madeira que poderiam ser reciclados 

e não descartados no meio ambiente, como vem ocorrendo. Estes provocam impactos ambientais 

expressivos, principalmente quando são depositados em locais inadequados, gerando assoreamento 

de córregos e rios, interrupção de vias e proliferação de vetores causadores de doenças que 

provocam problemas de saúde pública, influenciando negativamente a qualidade de vida da 

população.  

A indústria da construção civil destaca-se por ser responsável por 20% a 50% do total dos recursos 

naturais consumidos pela sociedade (SANTOS, 2007) [2]. A indústria da construção pode ser 

considerada a maior consumidora de recursos naturais, energia e materiais, sendo responsável pelo 

consumo de 40% da energia total gerada pelo país e por gerar 40% de todo o resíduo produzido pelo 

homem (JOHN, 2000) [3]. Cerca de 75% dos resíduos da construção civil gerados no Brasil são 
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advindos de construções informais e 15% a 30% dos resíduos são provenientes de obras formais 

(MARQUES NETO, 2005; PINTO, 2005) [4,5]. 

Segundo John (2000) [3], a construção civil desperdiça durante o processo construtivo, em média, 

56% do cimento, 44% da areia, 30% do gesso, 27% dos condutores e 15% dos tubos de PVC e 

eletrodutos. Além desses impactos, destaca-se o consumo de água e energia, a geração de efluentes 

provenientes das atividades de canteiros de obras, poluição sonora, contaminação de solos, geração 

de poeira e poluição atmosférica. Essas estimativas de desperdício de material correspondem à 

diferença entre a quantidade de material previsto para a obra e o que deveria ter sido usado (JOHN, 

2000) [3].  

O surgimento de certificações de edificações sustentáveis como o LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design) mostra a preocupação com a construção sustentável e com a busca de 

alternativas para solucionar os problemas e impactos ambientais causados pela geração de resíduos 

oriundos do crescimento das cidades. 

A mudança de paradigma nos países em desenvolvimento destaca-se na busca pela sustentabilidade 

na construção civil, pois são responsáveis por 23% do volume mundial de construções (ROVERS, 

2003) [6]. 

O Brasil carece de um sistema de certificação ambiental próprio, razão pela qual são tomados 

modelos de outros países ao querer uma edificação reconhecida como sustentável, ou com 

princípios sustentáveis (TRIANA et al, 2011) [7]. Desta forma, empregou-se a certificação norte-

americana LEED, com reconhecimento mundial e presente em alguns países da América Latina, 

como ferramenta norteadora para o estudo do processo de projeto e execução da obra de reforma e 

adequação do Estádio Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro para a Copa do Mundo FIFA 2014. 

Este trabalho consiste em uma pesquisa que visa levantar no canteiro, ações e ferramentas básicas 

que minimizem a produção do resíduo, desde sua geração até seu descarte, e apresentar soluções de 

uso dos resíduos gerados. Também, avaliar o impacto da adoção de certificação de sustentabilidade 

na gestão dos resíduos sólidos de uma obra de grande porte.   

Metodologia 

Após a revisão da literatura específica sobre o tema, definiu-se a utilização da certificação LEED 

como base para o desenvolvimento do trabalho. Tomou-se como objeto de estudo a obra de reforma 

do Estádio Maracanã, localizado no bairro do Maracanã, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, 

que estava buscando a certificação LEED. A área e objeto de estudo compreende apenas o edifício 

do Estádio Maracanã, a arena, desconsiderando o restante do complexo composto pelo parque 

aquático Júlio Delamare, a pista de atletismo Célio de Barros e o Maracanãzinho, pois apenas a 

arena buscava a certificação LEED. O entorno do estádio foi estudado e analisado, não tendo como 

foco a certificação propriamente dita, mas sim como complemento da obra de reforma e adequação 

do Estádio Maracanã.  

A pesquisa documental foi a base do trabalho de investigação realizado. Foram obtidos e avaliados 

documentos cedidos por membros do Consórcio Maracanã Rio 2014 [8]. Para tanto, a Universidade 

Federal de Goiás (UFG), por meio de solicitação do magnífico reitor, Prof. Dr. Edward Madureira 

Brasil, e do Prof. Dr. Enio Pazini Figueiredo, consultor da obra do Maracanã e professor da UFG, 

obteve autorização do Consórcio Maracanã para realizar o trabalho nas dependências da referida 

obra. A pesquisa foi baseada em tabelas estatísticas, pareceres, fotografias, imagens, relatórios, 

mapas, depoimentos orais e escritos, projeto do empreendimento e em documentos informativos 

obtidos durante as visitas realizadas na obra.  

Durante a pesquisa de campo foram observados os fatos e feita a coleta de dados. Foi realizado um 

levantamento de dados e informações de campo em relação ao sistema de gestão da obra e um 

estudo exploratório do canteiro de obra, além de obtenção de informações projetuais da obra de 

Reforma e Adequação do Estádio Maracanã. Nas visitas periódicas à obra fez-se a documentação 

das mudanças das etapas da construção por meio de imagens e anotações. 
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Fez-se, na sequência, a análise e interpretação dos dados coletados. A etapa de análise dos dados foi 

feita por meio da utilização de ferramentas analíticas de representação de dados, tais como 

medições, análise de fluxo, diagramas e gráficos, os quais foram analisados e confrontados a fim de 

se chegar ao objetivo que é estabelecer propostas para a minimização da geração de resíduos em um 

canteiro de obra. 

Buscou-se, também, analisar a adequação e a interferência da Certificação LEED na redução de 

geração de resíduos. Pretendeu-se com essa pesquisa verificar como a certificação estava sendo 

aplicada no canteiro de obra do Maracanã e como seus resultados estavam sendo avaliados, além de 

levantar o processo e as possíveis dificuldades enfrentadas na implantação da certificação LEED no 

Maracanã. O presente trabalho também apresenta ações que devem ser desenvolvidas para 

minimizar a produção de resíduos da construção civil nos canteiros de obras.  

apresentação e análise de resultados 

O canteiro de obra do Maracanã. De acordo com Illingworth (1993) [9], os canteiros são 

divididos em restritos, amplos e longos e estreitos. O canteiro de obra do Maracanã se classifica 

como restrito, pois ocupa o terreno completo do edifício. Na Figura 1 tem-se a planta de layout do 

canteiro de obra do Maracanã, onde a parte azul corresponde à central de concreto, a laranja as áreas 

de circulação e em amarelo a região do canteiro onde se concentram as demais atividades como 

refeitório, vestiários, banheiros, área de vivência para descanso de funcionários, escritórios da 

administração e fiscalização, central de formas, central de armação, pronto socorro, parte do 

almoxarifado, depósito de materiais, baias e containers, entrada de funcionários e de materiais de 

construção. 

 
Figura 1 - Planta de layout do canteiro de obra do Maracanã (Consórcio Maracanã, 2013). 

Quando a certificação LEED começou a ser introduzida, o canteiro já estava montado e finalizado. 

Portanto, as fases de implantação, planejamento de layout e logística de canteiro já tinham sido 
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executadas.  As máquinas e espaços de atividades já estavam locados, levando em consideração a 

afinidade entre eles.  O layout implantado havia sido pensado para propiciar melhor funcionamento 

da obra, evitando perdas de materiais. Foi feita a análise dos fluxos, inter-relações de materiais e 

equipamentos, espaço para cada atividade e relação de espaços afins.  

Um problema enfrentado pelos projetistas do canteiro do Maracanã foi sua extensão. Por se tratar de 

um edifício extenso, buscou-se aglomerar todas as atividades afins em um mesmo lugar e separar as 

de maior impacto como a central de concreto. Com relação ao armazenamento de materiais, uma 

parte era estocada no almoxarifado, que se encontrava próximo à entrada de carga e descarga, e a 

outra parte dos materiais era encaminhada diretamente para a obra, sendo parte dela utilizada e outra 

parte estocada nas rampas de acesso ao estádio (Figura 2), uma vez que a quantidade de material 

exigida por dia nesta obra era proporcional ao tamanho da obra e o almoxarifado existente no 

canteiro não suportava a demanda e o canteiro não comportava um almoxarifado maior. Sendo 

assim, o edifício foi integrado ao canteiro servindo também para estocagem de material. 

 
Figura 2 - Material estocado dentro edifício, próximo a área de trabalho. 

Esta iniciativa, além de ter sido implantada devido a demanda expressiva de material, também foi 

adotada para minimizar perdas de material e reduzir a mão-de-obra e o tempo com o transporte do 

material do almoxarifado até o local de determinada atividade da obra. Os materiais que não eram 

estocados no almoxarifado eram transportados diretamente do caminhão de carga para o local onde 

iria ser aplicado, colocados com cuidado no local, sobre pallets, para evitar a quebra do material no 

transporte e no momento em que ele era colocado no solo, minimizando as perdas de material.   

Perdas de materiais e suas causas. A Tabela 1 mostra a quantidade de resíduos gerados na obra 

do Estádio Maracanã de janeiro de 2011 a setembro de 2012. Os resíduos destinados para a 

reciclagem foram encaminhados para empresas certificadas e cadastradas que reutilizam materiais 

descartados de obras e de outros setores produtivos. Já os materiais que não se encontravam em 

condições de reuso ou não recicláveis, incluindo o material orgânico, foram encaminhados para o 

aterro sanitário.  

Tabela 1 - Quantidade de resíduos gerados e destinados corretamente na obra do Maracanã em 2011 e 2012 (Consórcio 

Maracanã, 2014). 
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Apesar de não constar na Tabela 1, 42.744,17 m³ de resíduo de concreto foi gerado. Esse resíduo foi 

proveniente, principalmente, das demolições da arquibancada inferior, balanço da arquibancada 

superior e da cobertura. Realizou-se na obra o reaproveitamento de 100 % do resíduo de concreto 

britado, como se pode observar na Figura 3. O aço foi separado por meio de um equipamento com 

imã (Figura 3b) e enviado para reciclagem. O resíduo de concreto britado foi compactado junto ao 

solo do estádio para receber máquinas de elevado peso, entre elas um guindaste de 800 toneladas. 

Sem essa compactação o solo não teria capacidade de suportá-las. As demolições das arquibancadas 

e da cobertura geraram um montante considerável de RCD, e não o processo construtivo das novas 

arquibancadas e cobertura (Figura 4). 

 

 
Figura 3 - Imagens da demolição das arquibancadas inferior, superior e cobertura, e britagem do concreto. 

 
Figura 4 - Estrutura pré-moldada e montagem das arquibancadas e da cobertura. 

A madeira começou a ser gerada em maio de 2011 apresentando um crescimento até setembro de 

2012. Uma redução significativa e pontual foi registrada no mês de setembro de 2011. A maior 

parte dessa madeira descartada foi proveniente das fôrmas das estruturas de concreto internas do 

estádio e das quatro novas rampas. Após três usos as fôrmas de madeira foram encaminhadas para 

reciclagem. Os resíduos de papel e papelão começaram a aparecer na obra em setembro de 2011. 

Esses resíduos eram provenientes da proteção de esquadrias e embalagens de demais materiais 

utilizados na obra, variando a quantidade mês a mês. 

O metal começou a aparecer antes dos demais materiais devido a demolição das arquibancadas e 

cobertura, sendo gerado quantidade expressiva de fevereiro a maio de 2011, período da demolição 

de estruturas de concreto antigas. Após essa etapa, o resíduo metálico foi reduzido. Ele tornou a 

aparecer em maior quantidade no período onde foram instaladas as arquibancadas, em setembro de 

2012. Neste momento, o resíduo foi gerado devido a acidentes no transporte do material ou 

oxidação por mau armazenamento e exposição às intempéries.  

O plástico gerado foi proveniente principalmente de embalagens e tubulações. O pico de geração de 

resíduos plásticos foi em outubro de 2011, período que ocorreram remoções das instalações elétricas 

e hidrossanitárias antigas do estádio. 

A lama gerada no Maracanã apresentou-se em quantidade relevante de junho de 2011 até janeiro de 

2012, período em que foram realizadas expressivas movimentações de terra e de resíduos gerados 

pela demolição das arquibancadas, cobertura e retirada do gramado. Parte dessa lama foi reutilizada 

no próprio canteiro para compactação do solo e produção de telhas e blocos cerâmicos utilizados 

Resíduo de concreto britado 

Trituradora e 
separadora de metal 
 

Resíduo de concreto da 
arquibancada inferior 

Demolição parcial da 
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nos edifícios provisórios do canteiro, como administração, refeitório e vestiários. O restante da lama 

foi destinada a empresas produtoras de materiais de construção. Passada essa fase, a redução da 

geração de lama foi significativa devido aos métodos de controle implantados no canteiro, como 

lava-rodas e a instalação de tapumes e trincheiras. 

Os resíduos não reciclados correspondem a produtos com presença de contaminantes, que não 

podem ser reutilizados, que não puderam ser destinados devido à falta de empresas recicladoras 

certificadas, além dos resíduos orgânicos compostos por restos de alimentos recolhidos da cozinha 

do canteiro. Verificou-se uma redução dos resíduos não reciclados no período de setembro a 

novembro de 2011. 

Os dados da Tabela 1 levaram a geração da Figura 4, onde é possível notar a quantidade de resíduos 

reaproveitados e destinados de forma adequada de fevereiro de 2011 a setembro de 2012. Percebe-

se que a meta estabelecida pelo Consórcio, de reutilizar, reciclar, destinar corretamente e desviar do 

aterro sanitário 75% dos resíduos gerados no canteiro de obra do Maracanã foi atingida. Esta meta 

corresponde a uma exigência do LEED para atingir um determinado crédito, o que equivale a 2 

pontos. No início da obra de reforma do Maracanã conseguia-se reciclar todo o resíduo gerado. Com 

o passar do tempo, evolução da obra e aumento da geração de resíduos, o percentual de resíduo 

reciclado foi diminuindo, mas sem passar da meta estabelecida pelo Consórcio para receber a 

pontuação da certificação LEED, nesse crédito. 

 
 

Figura 4 - Percentual de reciclagem e destinação adequada dos resíduos gerados de fevereiro de 2011 a setembro de 

2012 (Consórcio Maracanã, 2012). 

A Figura 5 permite visualizar a porcentagem de cada material reciclado gerado na obra do 

Maracanã. Percebe-se que dos materiais passíveis de aproveitamento, excetuando o concreto, a 

madeira foi o material que mais gerou resíduo, seguido de metal e lama. Papel e plástico tiveram 

geração insignificante comparado ao montante dos demais materiais.  
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Figura 5 - Resíduos Recicláveis (m³) gerados de maio de 2011 a setembro de 2012 (Consórcio Maracanã, 2012). 

O Consórcio Maracanã Rio 2014, composto pelas construtoras Odebrecht Infraestrutura e Andrade 

Gutierrez, também exigiu dos seus subcontratados a assinatura de termos de compromisso com a 

responsabilidade social e ambiental, certificando que o resíduo gerado na obra atendesse às 

exigências LEED e a princípios da sustentabilidade. 

Impacto da certificação de sustentabilidade na obra do Maracanã. Com relação ao potencial 

da certificação LEED na obra de reforma do Maracanã, foram disponibilizados dados oficiais 

autorizados pelo Consórcio Maracanã Rio 2014 e EMOP, os quais recebiam relatórios da CTE 

(Centro de Tecnologia de Edificações) [10], empresa certificadora que prestava consultoria na área 

de sustentabilidade. Estes relatórios apresentam dados referentes ao início da aplicação da 

certificação na obra (junho de 2011), até o final da obra (maio de 2013), onde é possível ver a 

evolução em alguns quesitos, como também a deficiência em outros.  

Para análise da certificação LEED, com relação à meta a ser atingida, utilizaram-se de dados 

referentes a toda certificação, considerando todas as categorias que compõem o LEED. No entanto, 

a ênfase da pesquisa se dá às categorias que possuem relação direta com os resíduos, que são as 

categorias Terreno sustentável e Materiais e Recursos. 

As avaliações foram realizadas em dois momentos, dentre eles a avaliação final. O primeiro 

momento analisado foi com base no relatório de fevereiro de 2011, onde a obra de reforma e 

adequação do estádio ainda não havia introduzido a certificação LEED, e o segundo (final) de maio 

de 2013. Esses relatórios de status tem por objetivo mostrar um resumo da pontuação após a análise 

dos projetos e execução em relação às premissas de sustentabilidade e certificação LEED.  

Na Figura 6 tem-se dados parciais da aplicação do LEED na obra do Maracanã referentes a 

fevereiro de 2011.  Esse é o resultado de um primeiro levantamento de pontos que visam a obtenção 

da certificação de sustentabilidade no canteiro de obra do Maracanã. De acordo com esse 

levantamento é possível perceber que no início a quantidade de critérios LEED que a obra 

conseguia atender era menor que no último levantamento, de maio de 2013, apresentado na Figura 

7, onde a capacidade suporte da obra no primeiro momento era de 46 pontos, sendo esta a pontuação 

máxima que a obra conseguia atingir. Já no final da obra essa pontuação aumentou para 53, 

aumentando também a quantidade de créditos atendidos pela obra.  
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Figura 6 - Resumo da pontuação do projeto em fevereiro de 2011 (CTE, 2011). 

 

Na Figura 7 tem-se os dados finais do processo de certificação LEED, que datam de maio de 2013. 

Nela é possível observar um aumento significativo de créditos atendidos (AT) na categoria Terreno 

Sustentável passando de 14 para 18 créditos atendidos, reduzindo de 12 para 8 os créditos não 

atendidos (NA), enquanto Materiais e Recursos reduziu com relação ao relatório anterior, com 6 

créditos atendidos (AT) e 8 não atendidos (NA).  

Portanto, a obra do Estádio Maracanã conseguiu somar 53 pontos na certificação LEED, atingindo o 

nível “Silver”, pleiteando a certificação LEED Silver. A obra não atingiu maior pontuação por causa 

das dificuldades encontradas no processo de construção por se tratar de uma obra de reforma de um 

edifício de grande porte e, principalmente, por não conseguir pontuar em critérios que exigem 

determinadas ações complexas de serem atingidas nesse tipo de obra, tal como os critérios 

referentes à categoria de energia e atmosfera. 

Ações com princípios de sustentabilidade implantadas no canteiro de obra do Maracanã . Para 

atender ao pré-requisito “Prevenção de poluição nas atividades de construção” e obter os 

créditos/pontos referentes à categoria “Terreno sustentável”, algumas ações foram realizadas no 

canteiro de obra do Maracanã. Essa categoria do LEED busca proporcionar aos empreendimentos a 

minimização do impacto nos ecossistemas e corpos hídricos, o controle de enxurradas (quantidade e 

qualidade), a redução de erosões, a minimização dos impactos com transporte, a prevenção da 

poluição luminosa e a redução dos impactos com as ilhas de calor.  

Para atendimento deste pré-requisito foram implementadas 16 estratégias ao longo da execução da 

obra a fim de controlar a poluição das atividades de obra (vedação de tapumes; estabilização de 

vias; aspersão de água em vias a fim de evitar a geração de poeira; uso de bandejas para contenção 

de vazamentos; proteção de bocas de lobo, entre outras). Desta forma, um Plano de Prevenção e 

Controle dos Processos Erosivos, Sedimentação e Poluição da Construção foi elaborado, levando 

em consideração os aspectos ambientais do terreno que necessitam mitigação dos impactos 

provocados pela atividade de construção (terraplenagem, uso de combustíveis e remoção de 

vegetação). Para uma melhor análise dos dados, cada ação foi anotada, verificada in loco, 

mensurada e feita uma avaliação de seus impactos. 
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Figura 7 - Resumo da pontuação do projeto em maio de 2013 (CTE, 2013). 

Por tratar-se de obra de reforma de um estádio, onde houve demolição de áreas internas do 

empreendimento, tais como a cobertura, a arquibancada inferior, o balanço da arquibancada 

superior, bem como de elementos que estavam nesta arena, como ferragens e cadeiras, o Consórcio 

Maracanã executou gestão adequada do canteiro de obra para o atendimento do pré-requisito 

“Prevenção de poluição nas atividades de construção”, retirando do local o material proveniente da 

demolição, logo após sua a demolição, separando e destinando corretamente esse resíduo, o que 

representou 75% de reaproveitamento de resíduos da obra, compreendendo reuso do material na 

obra e destinação correta dos demais resíduos. Além disso, a escolha de um sistema construtivo 

industrializado (pré-fabricado) foi importante para a minimização dos impactos de obra, uma vez 

que existem edifícios no entorno imediato que poderiam ser afetados pelo impacto das obras do 

estádio. Nos locais de eventual solo exposto, foram realizadas proteções, evitando a erosão do solo 

no local e o assoreamento dos cursos d’água e galerias de águas pluviais. 

A obra do Maracanã não apresentou problema em pontuar no quesito “Escolha do Terreno”, uma 

vez que o Governo do Estado do Rio de Janeiro (proprietário da Arena Maracanã) obteve Licença 

Ambiental Municipal LMI n- 000486/2010 para reforma da Arena Maracanã, emitida pela 

Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 

Com relação ao crédito “Densidade urbana e comunidade local”, o empreendimento está inserido 

em uma área previamente desenvolvida. Dentro de um raio de 805 metros existem áreas residenciais 

com mais de 10 unidades por Acre
1
 e mais de dez serviços básicos (padrão mínimo LEED) 

acessíveis ao usuário como supermercado, templo religioso, salão de cabeleireiro, restaurante, 

academia de ginástica, agência bancária, farmácia, hospital, drogaria, padaria e escola. 

Para atingir o crédito de “Transporte alternativo e acesso ao transporte público” foram apresentadas 

algumas ações já existentes e outras foram tomadas. Segundo levantamento feito da infraestrutura 

de transporte coletivo de massa pré-existente no entorno da Arena Maracanã verificou-se que esta 

possui integração com o transporte público, perto de uma estação de metrô, uma estação de trem e 

inúmeros pontos de ônibus e táxis. O empreendimento possui acesso à Estação Maracanã (trens de 

superfície) já em operação e mais de 60 linhas de ônibus que atendem o estádio. Neste cenário de 

oferta de transporte público foi possível atender ao crédito e ganhar um ponto extra por performance 

exemplar. 

                                                           
1
 Acre é o nome de uma unidade de medida de área que equivale a 4.046,8564224 m². Unidade utilizada pela empresa 

certificadora para avaliação dos critérios LEED na obra do Maracanã. 
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O crédito referente a “Transporte alternativo com veículos de baixa emissão e baixo consumo” não 

foi alcançado uma vez que veículos que se encaixam nesta classificação não são usuais no país, não 

tendo, ainda, uso difundido.  

Uma das ações desenvolvida que pontua no LEED foi o reaproveitamento da lama de perfuração 

das fundações. Esta ação teve como objetivo reutilizar a lama bentonítica, proveniente do processo 

de perfuração de estaca raiz. Após decantação da lama, a obra destinou o material para uma 

cerâmica licenciada, onde foram produzidos tijolos e telhas que foram utilizados na construção do 

canteiro de obra do Maracanã, fazendo o reaproveitamento do material na própria obra, conforme 

ilustram as imagens da Figura 8.  

 
Figura 8 - Imagens da perfuração de estacas e das telhas e tijolos resultantes da lama. 

Outra ação sustentável realizada na obra do Maracanã está relacionada com a retirada do gramado e 

do topsoil. O topsoil, conforme Figura 9, é a primeira camada de solo, geralmente entre 15 e 20 cm 

de profundidade, onde está concentrada a maior parte de matéria orgânica (nutrientes) no solo. Esta 

terra é ideal para ser reutilizada em paisagismo e na agricultura. O topsoil retirado do Maracanã foi 

encaminhado para uma empresa especializada em plantio e este foi utilizado no reflorestamento de 

espécies da mata atlântica.  

 
Figura 9 - Imagens do topsoil retirado do Maracanã (Consórcio Maracanã, 2013). 

O controle de sedimentos por meio de lava-rodas foi outra ação realizada no canteiro de obra do 

Maracanã. Este procedimento evita o carregamento do solo impregnado nos pneus dos veículos para 

fora do canteiro, gerando sujeira na vizinhança e risco de sedimentação na rede pluvial e corpos 

hídricos. A Figura 10 mostra imagens de ações que visam evitar a saída de solo e lama para fora da 

obra. 

 
Figura 10 - Imagens do lava-rodas e do processo de lavagem das rodas dos caminhões. 

Para o controle de sedimentos dentro do canteiro foram utilizadas trincheiras de contenção. Esta 

estratégia busca, através de uma barreira física, conter sedimentos que possam ser carreados em dias 

de chuva para a rede de drenagem, canais, cursos d’água, rios, córregos e vias públicas, evitando a 

contaminação das águas. Por foto aérea, conforme mostra a primeira imagem da Figura 11, é 
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possível notar que o sedimento não chega à via pública, ficando retido no interior da obra, mantendo 

a via limpa, sem resíduos provenientes do canteiro.  

Essas trincheiras foram feitas com resíduo de concreto britado proveniente da demolição das 

arquibancadas e da cobertura. Na obra do Maracanã existia a presença de dois tipos de trincheiras. A 

trincheira drenante, composta por valas cobertas por brita, que concentra os sedimentos que vem 

com a água das chuvas, principalmente, e a trincheira tapume feita por meio de sacos de ráfia que 

protegem os tapumes, evitando a passagem de sedimentos dentro do canteiro e de dentro do canteiro 

para a via pública.  

 
Figura 11 – Vista aérea da obra (a), imagens da proteção da base do tapume com sacos de ráfia (b) e das trincheiras 

drenantes (c), a fim de evitar a saída de sedimentos, e vista aérea da obra (Consórcio Maracanã, 2013). 

O controle de sedimentos por meio de decantadores foi uma ação que visava reduzir a concentração 

de sólidos na água reutilizada e descartada por meio da decantação em caixas construídas no 

canteiro. Era feita todo mês, uma vez por semana, a análise da água residual captada na obra e que 

passava pelo processo de decantação, como mostra a Figura 12. Esta análise era realizada por meio 

do Cone Imhoff, instrumento utilizado para determinar a sedimentação natural dos sólidos em 

suspensão, com isso estimava-se a quantidade de sedimento que estava sendo lançado na rede de 

águas pluviais. Para atingir às exigências do LEED, a quantidade de sedimentos não poderia ser 

superior a 1mg de sedimento por litro de água.  

A Figura 13 mostra os resultados da análise do Cone Imhoff na água decantada proveniente do 

canteiro de obra do Maracanã, de agosto de 2011 a setembro de 2012. Pode-se perceber que a 

variação da quantidade de sedimentos na água decantada que vai para a rede de esgoto é pequena, 

não ultrapassando o valor permitido de 1 mg/L.  

 
Figura 12 - Imagens dos decantadores e da análise pelo Cone Imhoff. 

 
Figura 13 - Acompanhamento de ensaios Imhoff - Sólidos sedimentáveis (Consórcio Maracanã, 2012). 

Outra forma de controle de sedimentos era realizada através da proteção de bueiros, conforme 

mostra a Figura 14. Todos os bueiros e bocas de lobo foram protegidos com manta de bidim e 
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travesseiro de brita, para evitar e controlar o escoamento de sedimentos da obra para canais e cursos 

d´água, rios, córregos ou galerias pluviais, evitando, assim, a contaminação das águas. 

 
Figura 14 - Imagens dos bueiros protegidos do canteiro de obra do Maracanã. 

Conforme mostra a Figura 15, a base das árvores foi protegida. A proteção foi feita para evitar 

depósito de produtos que contaminem a base das árvores e para evitar o impacto de máquinas e 

equipamentos nos troncos das mesmas. Existem no canteiro do Maracanã espécies raras de árvores, 

como o pau-brasil. Todas as árvores foram etiquetadas com um número e o nome da espécie, 

contribuindo para o processo de educação ambiental realizado na obra. 

 
Figura 15 - Imagens das proteções das árvores do Maracanã. 

Com relação a categoria  Materiais e Recursos, algumas ações foram tomadas para atender ao pré-

requisito “Depósito de recicláveis”. Uma vez que a responsabilidade pela destinação final dos 

resíduos coube à outra empresa que não a que desenvolveu o processo de sustentabilidade da obra 

(CTE), todo o processo de destinação teve que ser documentado para validar o crédito e pontuar. 

Assim, a empresa responsável pela destinação do resíduo tinha que atender às exigências legais do 

governo do estado, que é a de destinar os resíduos para o aterro sanitário. No entanto, esta prática 

não é sustentável uma vez que se leva para o aterro materiais reaproveitáveis, e isso também não 

pontua no LEED. Devido a isso, o controle por parte do Consórcio com relação a esse requisito foi 

intenso. 

Com relação ao depósito de recicláveis, foi prevista em projeto e estabelecida no layout do canteiro 

uma área de fácil acesso, localizada no pavimento térreo, que atendesse todo o edifício, para coletar 

e acondicionar recicláveis. Além disso, houve o desenvolvimento de um Programa de Reciclagem e 

Coleta Seletiva para conscientização dos trabalhadores, visitantes e colaboradores, incluindo 

logística interna, transporte e destinação final. Foi desenvolvido, ainda, um Plano de Gestão de 

Resíduos para uso no empreendimento, onde consta: detalhes de plantas e projetos que indicam os 

depósitos nos andares, depósito central, perfil de geração (estimativa) e o programa de comunicação 

visual e de educação que instruía os usuários quanto à coleta seletiva. Com essa iniciativa de gestão 

de resíduos na obra, compreendendo segregação dos materiais, reutilização e encaminhamento para 

empresas certificadas que dão destinação adequada para o resíduo, reciclando-o, a obra do Maracanã 

conseguiu desviar do aterro sanitário 75% do seu resíduo. 
Foram mantidas 55% das estruturas, fachadas e vedações verticais existentes no terreno original, 

com base na área de superfície estrutural construída, cumprindo, assim, o crédito “Reuso do 

edifício”, que regula um percentual mínimo de 55%. 

O setor de Meio Ambiente cuidou para que os resíduos sólidos gerados pela obra fossem segregados 

e estocados temporariamente em baias de separação de resíduos dispostas estrategicamente, para 

receber os resíduos descartados na obra, como mostra a Figura 16. Em seguida eram encaminhados 
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para diferentes alternativas de gerenciamento de resíduos, tais como: reciclagem, recuperação, 

reutilização, tratamento ou disposição final adequada, que atendam aos requisitos legais. Parcela 

relevante dos resíduos reciclados da obra foi utilizada na construção dos escritórios, refeitórios, 

sanitários, confecção de telhas e murais. Desta forma a prática auxiliou a alcançar a meta LEED de 

75% de desvio de destinação de resíduos para aterros sanitários. O LEED exige fornecer área para 

coleta e acondicionamento de recicláveis, incluindo, no mínimo, os seguintes materiais: papel, 

papelão, vidro, plásticos e metais. No entanto, no canteiro do Maracanã estavam presentes, também, 

baias de separação de lâmpadas fluorescentes, resíduos perigosos, madeira e resíduos orgânicos. 

Dentro do canteiro foram instaladas lixeiras seletivas nas quais eram separados os materiais 

recicláveis, descartados pelos funcionários, sendo, também, uma iniciativa de educação ambiental. 

Figura 169 - Imagens das baias de separação e dos pontos de armazenamento temporário dos materiais. Central de 

resíduos com piso estabilizado, coberta, sinalizada e isolada. 

Um dos créditos presentes na categoria Materiais e Recursos é o crédito de “reuso de materiais”, 

onde para pontuar é preciso utilizar na obra de 5% a 10% do resíduo gerado pela própria obra. 

Apesar da quantidade de resíduo gerado e reutilizado na obra, o Maracanã não conseguiu pontuar 

nesse crédito, não atingindo a meta mínima de 5%. No entanto, o concreto proveniente da 

demolição das arquibancadas e cobertura não foi considerado nesse cálculo pois não foi 

contabilizado mensalmente. Caso fosse considerado, empreendimento poderia ter pontuado nesse 

crédito, pois a geração de concreto britado foi de 15 mil toneladas, totalmente reutilizada na obra. 

Outra atividade realizada para a prevenção da poluição nas atividades de construção, agora referente 

à qualidade do ar, é a utilização de caminhões pipas e varrição (Figura 17). Caminhões pipa são os 

responsáveis por cuidar da redução de geração de poeira por meio da umectação de material 

demolido e vias internas. A atividade de varrição também cuida para gerar a menor quantidade de 

poeira possível, jogando sempre um pouco de água antes de passar a vassoura. Desta forma, ajuda-

se a manter uma boa qualidade do ar interno para os trabalhadores e comunidade vizinha. 

 
Figura 17 - Imagens da aspersão de água em vias por caminhões pipa e da varrição para controle de poeira no canteiro 

de obra do Maracanã. 

Alguns materiais que foram utilizados na obra possuem conteúdo reciclado como as armações das 

estruturas de concreto, o anel de compressão metálico da cobertura, a estrutura metálica da 

arquibancada intermediária, e os cimentos CPIII e CPII empregados na produção do concreto os 

quais possuem escória de alto forno nas suas composições. A escória de alto forno em resíduo da 

produção do aço. A soma das porcentagens de pós-consumo mais a metade das porcentagens de pré-

consumo devem constituir, pelo menos, 10% ou 20% do custo total de materiais do 

empreendimento (excluindo mão-de-obra de instalação) para atender ao crédito LEED referente a 

materiais com conteúdo reciclado. Foram utilizados ao final da obra mais de 10% de materiais com 
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conteúdo reciclado em relação ao custo total de materiais, desconsiderando a mão-de-obra de 

instalação. O conteúdo reciclado foi calculado com base no peso do material e os conceitos de pós-

consumo e pré-consumo seguiram a NBR ISO 14021 (ABNT, 2004) [11]. São excluídos desses 

cálculos materiais mecânicos, elétricos e hidrossanitários. O pós-consumo é definido como a 

reincorporação de resíduos de usuários finais domésticos, comerciais e industriais no produto final. 

O pré-consumo é a reincorporação de resíduos industriais por outro processo produtivo. 

É preciso atentar para esse critério e analisar até que ponto é viável a utilização de materiais com 

conteúdo reciclável. É preciso checar se estes materiais estão sendo aplicados por serem eficientes 

ou apenas para cumprir ao critério e pontuar, o que não é significativo para uma obra que busca a 

qualidade, durabilidade e a sustentabilidade como um todo. Muitas vezes a utilização de materiais 

reciclados torna a obra mais onerosa e menos durável. Quando se utilizam materiais denominados 

recicláveis, mas que não apresentam qualidade, isto interfere no aspecto econômico e na vida útil da 

edificação, tornando, assim, a obra insustentável, pois infringe pontos importantes dentro do ciclo.  

Outro quesito que deve ser observado, partindo do mesmo pressuposto dos materiais reciclados, é a 

utilização de materiais regionais. É indiscutível a vantagem de se utilizar um material da região, 

pois diminui custos com transporte, diminuindo a emissão de CO2 para a atmosfera, contribuindo 

assim para a qualidade do ar. No entanto, o cuidado que deve ser tomado é com relação à sua 

utilização apenas para pontuar, pois muitas vezes os materiais locais não satisfazem a determinada 

necessidade, mas são utilizados por uma questão comercial, apoiada por uma falsa sustentabilidade. 

Na obra em estudo foram contabilizados cerca de 30% do custo total dos materiais e produtos 

empregados na obra (excluindo mão-de-obra de instalação) que tenham sido extraídos, beneficiados 

e manufaturados em um raio de 800 km do empreendimento. Para pontuar bastava atingir a meta de 

10% ou 20%. O raio de influência para a utilização prioritária de materiais regionais para a obra do 

Maracanã abrange os estados de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e parte dos estados do 

Paraná e Santa Catarina.  

Com relação à porcentagem estabelecida pelo LEED para o cumprimento dos créditos gestão de 

resíduos em obra, conteúdo reciclado e materiais regionais tem-se como referência alguns valores. 

Quanto mais alta a porcentagem alcançada maior a pontuação. Quando essa porcentagem ultrapassa 

o máximo exigido pela certificação, 75% para gestão de resíduos em obra e 20% conteúdo 

reciclado e materiais regionais, a obra ganha um ponto extra, de bom desempenho.  

Para o controle de aquisição de produtos de origem florestal, foram especificados fornecedores e 

instaladores certificados pelo FSC (Forest Stewardship Council). No mercado da construção civil o 

uso da madeira ainda é bastante crítico em relação ao atendimento à legislação e também aos 

processos de certificação como o FSC. Desta forma, existe um controle sobre os produtos florestais 

incorporados no projeto, seja por parte do projetista, seja como procedimento de compra da obra em 

atendimento à legislação federal e ao propósito de consumo de madeira legalizada, identificadas 

pelo DOF (Documento de Origem Florestal), controlado pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais). 

A madeira certificada para pontuar no LEED corresponde à madeira que fica incorporada ao edifício 

quando este é concluído, como por exemplo, nos alisares, pisos e portas. No entanto, na obra do 

Maracanã, além disso, a madeira utilizada na produção da obra também foi certificada e reutilizada, 

seja na construção de baias ou bandejas de serragem, encaminhada para a reciclagem após o seu 

uso, como, por exemplo, na confecção de móveis. 

Um elemento presente na obra implementado devido a preocupação com a contaminação do solo 

por produtos tóxicos é o kit mitigação (serragem + lixeira). É um contentor de madeira munido de 

serragem gerada na obra, saco plástico reforçado e pá anti-chamas. Sua utilização tem como 

objetivo a contenção de produtos tóxicos na ocorrência de derramamentos. Localiza-se próximo a 

equipamentos que usam produtos tóxicos, como graxa, óleos e tintas, para serem utilizados, no caso 

desses materiais entrarem em contato com outros e com o solo. É uma espécie de kit de emergência, 

como apresentado na Figura 18. Encontravam-se espalhados pelo canteiro, em pontos estratégicos, 

cerca de trinta kits. Em caso de derramamento de materiais tóxicos no solo, o lacre da lixeira é 
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rompido e retira-se o saco com serragem que é jogado sobre o material contaminante. Após a 

absorção, a serragem contaminada é retirada e encaminhada para a baia de resíduos perigosos. Esse 

procedimento evita que resíduos penetrem a camada do solo, chegando aos lençóis freáticos e 

contaminando a rede de água pluvial. 

 
Figura 18 - Imagens do kit mitigação. 

Outro elemento que apresenta a mesma função do kit mitigação é a bandeja de contenção com 

serragem, mas estes ficam fixos em determinados lugares estratégicos, como próximos a máquinas 

ou até mesmo embaixo de máquinas que empregam óleos e graxas, para que em caso de 

derramamento esse material vá direto para a serragem, sem contaminar o solo e o canteiro de obra. 

Elas servem para reter pequenos vazamentos provenientes das atividades que utilizam produtos 

químicos, principalmente oleosos. Apresentam tamanhos variados. A cada máquina, equipamento, 

estações ou qualquer atividade que poderia derramar estes produtos, uma bandeja de contenção era 

providenciada para que não ocorresse o gotejamento, diretamente no solo. Na Figura 19 estão 

presentes algumas imagens de bandejas de contenção na obra do Maracanã. 

 
Figura 19 - Imagens de bandejas de contenção. 

A dimensão educacional na obra requereu a promoção da educação ambiental e incentivo do avanço 

técnico e social e a disseminação de conhecimentos adquiridos. O empreendimento promoveu um 

programa de educação ambiental aos agentes envolvidos (incluindo os trabalhadores de escritórios 

de projeto, fornecedores, clientes e outras partes interessadas), através da disseminação de valores 

voltados para a sustentabilidade. Para garantir a manutenção das estratégias adotadas na obra e 

ainda gerar uma cultura sustentável, os colaboradores da obra de reforma do estádio Maracanã 

receberam constantes treinamentos sobre sustentabilidade.  

Conclusão 

A seleção da tecnologia construtiva (execução in loco, pré-fabricação, industrialização de sistemas 

construtivos) pode influenciar na geração de resíduos da construção e demolição (RCD), bem como 

na gestão desses resíduos. A evolução da construção civil na direção de uma industrialização cada 

vez mais completa coaduna-se com a redução efetiva dos resíduos, resultando em um canteiro de 

obra limpo e eficiente, restrito à montagem de seus componentes pré-fabricados. Os sistemas 

construtivos também devem permitir fácil desmontagem e condições de reciclabilidade. É o caso da 

obra do Estádio Maracanã que adotou a pré-fabricação como tecnologia construtiva em parte 

significativa das construções novas do estádio. 
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Na certificação LEED não é considerado o processo de aprendizagem das construtoras e dos 

profissionais envolvidos como critério para pontuação. No entanto, essa prática é necessária para 

que os créditos sejam cumpridos, devido a ações que exigem aprendizado e treinamento da mão-de-

obra. Em relação à preparação da mão-de-obra quanto às questões ambientais, os resultados 

mostram que o Consórcio Maracanã relacionou a prática de ações ambientais com a promoção de 

educação ambiental.  

A certificação LEED surgiu nos Estados Unidos e ainda precisa ser adaptada à realidade brasileira. 

Assim, será possível reduzir os custos para atingir determinados créditos. Mas para isso é preciso 

gerar um banco de dados referentes à construção civil para que seja possível a geração de uma 

certificação própria, auxiliando na execução da obra, na preparação e utilização do canteiro e 

também na tomada de decisões e estratégias na fase de projeto. 

A pesquisa apresentou ações e estratégias exitosas na redução da geração de resíduos, energia e 

água no canteiro de obras do Maracanã.  

Verificou-se como a implantação de uma certificação de sustentabilidade pode contribuir para a 

redução da perda e desperdício de materiais no canteiro de obra, proporcionar uma consciência 

ambiental aos agentes envolvidos e estabelecer estratégias e ações para a minimização de resíduos 

no canteiro, bem como para sua destinação final correta.  

Esta nova maneira de enxergar a construção civil, baseada na sustentabilidade, mostrou-se 

competente para resolver parte dos problemas de perda de valor embutidos nas análises tradicionais 

do processo de produção. Através das ferramentas e estratégias utilizadas na obra do Maracanã, 

pode-se alcançar reduções expressivas de perdas de materiais e aumentos expressivos de educação 

ambiental. 
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Resumo. Atualmente, a preocupação com o meio ambiente, bem como as mudanças climáticas que 

contribuem na geração dos acidentes exagerados da natureza, não são mais um questionamento, mas 

um fato. Este trabalho apresenta resultados das pesquisas desenvolvidas com relação a materiais e 

tecnologias não convencionais (NOCMAT) durante últimos 35 anos na PUC-Rio e outras 

universidades colaboradoras no Brasil, como Universidade Federal da Paraíba(UFPB), 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e no mundo. As pesquisas sobre NOCMAT foram 

iniciadas sob a direção do autor na PUC-Rio em 1979 e foram voltadas para a utilização de 

materiais e tecnologias não convencionais, tais como bambu, terra reforçada com fibras vegetais, 

compósitos cimentícios reforçados com fibras naturais, além dos materiais recicláveis como cinza 

de casca de arroz, bagaço de cana de açúcar e entulho das obras de construção civil. O objetivo 

principal foi desenvolver materiais de baixo custo e de baixo consumo de energia que não 

danificassem o nosso ambiente como matérias convencionais tais como cimento, aço e outros 

materiais industrializados. Atualmente a PUC-Rio é líder de pesquisa nesta área,com uma rede de 

colaboração nacional contando com UFPB, USP, CEFETE-MG, UFRJ e outros, e internacional, que 

envolve universidades da Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica, Canada, e EUA. 

Problemas e Justificativas 

Atualmente, há um intenso esforço na busca de materiais não poluentes que consumam pouca 

energia em sua produção e/ou utilização. A seleção de materiais é determinada principalmente pelo 

custo e facilidade de produção ou processamento. Materiais industrializados, como cimento 

Portland e aço, são aplicados em praticamente todas as obras de construção civil, em qualquer parte 

do mundo, mesmo em países como Brasil, onde materiais não convencionais, que são localmente 

produzidos, existem em abundância. Nos países em desenvolvimento, os sistemas educacionais, 

ainda em grande parte, são dependentes de modelos acadêmicos que foram desenvolvidos nas 

nações industrializadas no século vinte. Nestes países ainda não há iniciativas sistemáticas e 

suficientes para uma educação que tenha como objetivo compreender melhor as propriedades, 

características e potencial de aplicação dos materiais localmente disponíveis. Além da insuficiência 

deste conhecimento, existe a falta de interesse e incentivo por parte do Governo, dos Estados, 

Prefeituras e indústrias que principalmente são manipulados pelos donos das empresas 

multinacionais. Isso leva quase que invariavelmente à utilização, por parte de engenheiros, 

arquitetos e técnicos, de materiais industrializados para os quais têm-se informações intensamente 

divulgadas, dirigidas tanto à comunidade técnica quanto à população de modo geral. Consequência 

desta dominação desde a segunda guerra mundial,é a degradação do meio ambiente, bem como as 

mudanças climáticas que contribuem na geração dos acidentes exagerados da natureza. Contrário 

dos materiais não renováveis e tecnologias convencionais, as potenciais contribuições econômicas e 

sociais a serem alcançadas a partir dos materiais e tecnologias não convencionais (NOCMAT), 

incluem: 
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a) desenvolvimento de materiais e tecnologias não convencionais, voltadas principalmente para as 

obras de engenharia e especificamente a indústria da construção civil, com a utilização de recursos 

naturais renováveis e abundantes como bambu, fibras vegetais (sisal, coco, piaçava, curauá, juta, 

fique, bananeira), compósitos da terra reforçada com fibras vegetais; 

b) reutilização de resíduos agrícolas, minerais e industriais com significativo impacto econômico e 

social para as populações locais, com geração de empregos e renda; 

c) regionalização das soluções, de acordo com a proximidade das fontes geradoras de resíduos; 

d) redução da produção de resíduos com a consequente preservação do meio ambiente; 

e) substituição de materiais comprovadamente nocivos à saúde humana (cimentos-amianto) por 

cimentos não convencionais; 

f) implantação de processos de produção menos agressivos ao meio ambiente, tanto pela 

conservação de recursos naturais quanto por menores índices de emissões de poluentes e consumo 

energético; 

Para implementação do NOCMAT seria necessário um esforço nacional e internacional na 

formação de recursos humanos na área da aplicação de materiais não-convencionais e 

desenvolvimento de tecnologias novas pela participação de alunos de cursos de graduação e de pós-

graduação. Em seguida são apresentados resumos das pesquisas realizadas pelo grupo do NOCMAT 

desde 1979. 

Caracterização Física e Mecânica de Laminados de Pupunheira (Bactrisgasipaeskunt)  

A pupunheira é uma espécie de palmeira encontrada facilmente no Brasil. É uma planta nativa da 

Amazônia,  porém já se alastrou por grande parte da América Latina podendo ser encontrada desde 

o sul do México até regiões centrais do Brasil. Todas as partes da pupunheira são aproveitadas, 

desde a raiz, o estipe (tronco), seu coração ou palmito, aos seus frutos e folhas. Esse material era 

originalmente utilizado pelas comunidades indígenas pré-colombianas que faziam utensílios e 

armas como arcos e flechas. Os estipes são um compósito natural de fibras longitudinais alcançando 

diâmetros de 10 até 30 centímetros após seis anos de idade e, em alguns casos, são cobertos por 

espinhos dispostos em planos diferentes.Já foram estudados e desenvolvidos na PUC-Rio os 

laminados de estipes da pupunha como material de engenharia, caracterizando sua macroestrutura 

(propriedades físicas e mecânicas), mesoestrutura (relação fibra - matriz) e microestrutura (estrutura 

interna). Foram estabelecidas as constantes de engenharia do material, como módulo de elasticidade 

no plano principal e paralelo à fibra (E1 e E2); o coeficiente de Poisson (v12) e módulo de 

cisalhamento (G12)[1]. Além dos laminados desenvolvidos pretende-se modelar painéis estruturais 

laminados com o material, ensaiá-los e comparar com painéis tradicionais vendidos 

comercialmente, com o objetivo de avaliar sua habilidade para uso na construção civil. 

 
Figura 1. a) Pupunheira b) Extração de laminado c) Seção transversal fibra-matriz d) Analise mesoestrutural e) Modelo 

de tração do laminado - ASTMD3039f) Modelo de Compressão - ASTM  D3410 g) Modelo de flexão do laminado - 

ASTM D7264. 
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Compósitos Cimentícios Reforçados com Fibras Vegetais. 

Compósitos que usam fibras sintéticas como reforço, tais como fibras de grafite, de boron ou kevlar, 

costumam ter bom desempenho, porém o custo torna-os proibitivos em aplicações nas quais 

prevalece o critério ecológico e econômico, como na produção de habitações de baixo custo. Além 

disso, em grande parte das aplicações não há exigências de alto desempenho mecânico, podendo-se 

aplicar materiais de baixo custo e de médio consumo de energia na sua produção, e que atendam às 

especificações do produto final. 

Nessa categoria podem ser enquadrados os compósitos cimentícios com fibras vegetais.Têm sido 

estabelecidos critérios de desempenho para que as fibras possam atuar como substitutas do amianto. 

Inicialmente, buscou-se uma combinação de propriedades das fibras semelhante àquela existente no 

amianto: resistência mecânica, estabilidade química, estabilidade dimensional e morfologia. Apesar 

dos produtos de cimento amianto ainda representarem cerca de 74% dos 190 milhões de metros 

quadrados de compósito de fibrocimento produzidos anualmente nas Américas Central e do Sul [2], 

tem crescido o número de produtos comerciais com fibras vegetais, como os produtos cimentícios 

com fibras de madeira, fabricados pelo processo Hatscheck. Esse processo foi inventado por L. 

Hatscheck, na Áustria, em 1900, para fabricação de chapas de amianto e aglomerantes hidráulicos, 

usando uma suspensão das fibras altamente diluída em água, passando por uma peneira mecânica 

rotativa. A crescente substituição do cimento-amianto por compósitos cimentícios com fibras 

vegetais está presente em países como a Austrália, desde a década de 60, países da África, na Suíça 

e Alemanha, além da América Latina [2]. 

Sabe-se que os compósitos cimentícios reforçados com fibras vegetais têm desempenho estrutural 

limitado, já que as fibras, em geral, possuem baixo módulo de elasticidade, não tendo atuação como 

reforço antes da fissuração da matriz. Contudo, vários estudos têm indicado que essas fibras, 

uniformemente dispersadas no compósito, trazem ganhos de desempenho em relação à matriz sem 

reforço, pela melhor distribuição das tensões no material, maior resistência à fissuração, ao impacto, 

aumento da resistência à flexão, aumento da capacidade de suportar carregamento pós-fissuração, 

maior ductilidade e tenacidade,além de melhores propriedades de isolamento térmico e acústico.   

Melhorar a durabilidade desses compósitos continua sendo um desafio e os principais problemas 

estão relacionados à incompatibilidade entre componentes das fibras vegetais e da matriz. Vários 

tipos de carboidratos presentes nas fibras, tais como lignina, hemicelulose, açúcares, fenóis e 

taninos, interferem na pega do cimento. Tolêdo Filho et al. [3] obtiveram redução da fragilização 

com a imersão das fibras de sisal e coco em sílica antes da mistura com a matriz e consideraram o 

tratamento por carbonatação da matriz como uma alternativa promissora.  

A resistência do material aos efeitos do tempo pode ser considerada pela durabilidade sob variadas 

condições ambiental e pela capacidade de acomodação das deformações que surgem ao longo do 

tempo, como a retração e a fluência. A retração, frequentemente, causa fissuração e a fluênciapode 

induzir as deflexões excessivas dos componentes. Há ainda poucos trabalhos sobre as deformações 

dependentes do tempo em compósitos com fibras vegetais, necessitando-se de estudos aprofundados 

no sentido de determinar o papel das fibras vegetais no desempenho dos compósitos sob essas 

condições de deformação. 

Construção com Terra 

A terra é um dos materiais de construção mais utilizados no mundo, sendo difícil encontrar um país 

que não possua herança destas construções. No Brasil, cidades como São Paulo, Salvador, Rio de 

Janeiro, Ouro Preto, Diamantina e Paraty, entre outras, têm em comum mais de quatro séculos de 

história que testemunham o uso intensivo de técnicas de construção com terra crua. A terra (solo) é 

originada de um processo longo de deterioração da rocha-mãe e evolução físico-química. 

Dependendo da rocha de origem e das condições climáticas, aparece sob uma infinidade de formas e 

variedade de características. O solo pode também ser descrito como o material constituído de 

partículas sólidas que apresentam, entre si, vazios parcialmente ou totalmente preenchidos por água. 
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É um sistema polifásico, formado por fases sólida, líquida e gasosa[4]. Dentre as possibilidades de 

utilização, existem diferentes métodos de construção, atentando para as dezenas de variações locais 

que cada um deles pode ter. 

No Brasil, da mesma forma que em Portugal, as técnicas mais utilizadas foram o adobe (terra 

moldada), a taipa de pilão (terra compactada) e a taipa de mão (terra aplicada), encontrando-se 

exemplares em praticamente quase todo território brasileiro. A escolha da técnica construtiva 

dependerá, entre outros, das características do solo, além do clima local e dos condicionantes físicos 

existentes[5].De uso recente destaca-se os Blocos de Terra Comprimida (BTC), técnica construtiva 

em que o solo é compactado estaticamente dentro de uma forma metálica. Esta técnica permite a 

incorporação de fibras vegetais além de resíduos industriais, agroindustriais e de mineração, entre 

outros. 

A Figura 2a apresenta uma construção em taipa em Bom Jardim no estado do RJfeita há mais de 50 

anos, sem manutenção regular. AFigura 2b, ilustra uma casa grande de taipa em fase de restauração 

em São Luiz de Paraitinga - São Paulo. Como pode se observar as duas construções são construídas 

com a mesma tecnologia. Ao serem comparadas não emitem o mesmo valor, apenas pela falta do 

revestimento, ou pela disponibilidade financeira, o que induz ao preconceito de rico e pobre. 

  

 

 

 

  

 

Figura 2. a)Casa de taipa emBom Jardim, RJ b)Casa grande de taipa em São Luiz de Paraitinga,SP 

O uso do solo como material de construção tem cerca de 10.000 anos. As primeiras cidades foram 

construídas com terra e atualmente, para construir nossas moradias empregamos materiais caros,de 

elevada energia incorporada e de difícil reciclagem. Alguns incorporam elementos tóxicos, como o 

caso das telhas de fibrocimento, que utilizam amianto, substância prejudicial à saúde humana, como 

afirmam Ghavami e Sales [6]. 

Algumas das grandes civilizações, berço da cultura ocidental como a persa, construíram cidades 

inteiras com terra crua. A terra foi empregada para edificar fortes, castelos, muralhas, templos, 

habitações, entre outros, em lugares como África Central e Oriental, América Latina e grande parte 

da Europa, incluindo lugares com grandes índices de pluviosidade como Alemanha, França, Suécia, 

Noruega e Dinamarca. Frequentemente solo era misturado com fibras naturais para aumentar a 

resistência à tração e aditivos como claras de ovo para impermeabilização. O bom desempenho das 

construções é prova incontestante das possibilidades de emprego desse material de qualidade, 

quando convenientemente utilizado [7]. 

A construção de terra no passado envolvia a utilização das tecnologias não convencionas, tais como 

arquitetura climática, aproveitamento das águas de chuva, produção do gelo natural no inverno a ser 

utilizado no verão ou a produção de fertilizantes através das fezes das pombas coletadas em 

pombais, além de outras. Como exemplo pode-se citar estruturas de Yakhchal, que serviam para 

armazenamento de gelo, AbAnbar, que possibilitava o armazenamento de grande quantidade da 

água para o consumo da população, Badgir (cata-vento), que aproveitava as correntesde vento para 

a) b) 
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climatizar os ambientes internos das casas na Persia. As tecnologias e materiais usados nessas 

construções podem ser implementados na arquitetura moderna, reduzindo o consumo da energia 

elétrica e água. As figuras a seguir ilustram as construções citadas. 

 

 
Figura 3. As construções de terra nacidade de Bam, Irã[8]. 

 
Figura 4. Construções na Califórnia desenvolvidas por Nader Khalili, EUA [9]. 

 
Figura 5.a) Yakhchal[10]b) AbAnbar com Badgir [11] 

Bambu na Construção Civil 

No Brasil, os primeiros estudos científicos e sistemáticos relativos ao bambu e fibras vegetais 

tiveram início em 1979 na PUC-Rio. Desde então, foram desenvolvidos vários programas de 

a) b) 
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investigação do uso do bambu nas obras de Engenharia. Sendo a indústria da construção uma das 

mais contaminantes, o uso dos materiais não convencionais e renováveis como bambu tem um papel 

muito importante na sustentabilidade e ecologia do mundo atual, pois esses materiais apresentam 

baixo custo, alta produtividade, boa resistência mecânica (especificamente resistência à tração), e 

redução do consumo de energia na sua produção quando comparados com materiais convencionais, 

como aço. Para exemplificar, o consumo de energia na produção de 1metro cúbico bambu é 

cinquenta vezes menor do que o consumo de energia na produção do mesmo volume de aço [12, 

13]. Além disto, quase duas toneladas de CO2 são propagadas no ar durante a produção de uma 

tonelada do aço ao contrario do bambu que absorve CO2 e produz oxigênio.No Brasil e ainda na 

maioria dos países em desenvolvimento o bambu é considerado uma praga ou/e material de 

construção para classe pobre. Com a apresentação dos resultados técnicos científicos esta atitude 

está diminuindo. 

O bambu pertence à família das gramíneas. Existem aproximadamente 80 gêneros e até 1200 

espécies que se encontram em climas tropicais e semi tropicais na Ásia, América e África. No 

entanto, algumas espécies, como a Phyllostachys pubenscens(Mossó), crescem também em clima 

temperado. Em geral, o bambu cresce rapidamente, como nas espécies Dendrocalamusgiganteusou 

Guadua angustifólia, chegando a uma altura de 10 a 20 metros em menos de 3 meses. O bambu tem 

a forma de um tubo ligeiramente cônico e o diâmetro exterior pode variar de 2 a 25 cm dependendo 

da espécie. A resistência à tração dos bambus está entre 40 MPa e 245 MPa, e seu módulo de 

elasticidade varia entre 5,5 e 18 GPa [14-17]. Já a resistência à compressão é, em geral, 30% menor 

que a resistência à tração, estando entre 20 MPa e 120 MPa. Ghavami e Rodrigues, e Ghavami [15, 

16] obtiveram resultados semelhantes quanto à diferença de valores entre a tensão de tração e de 

compressão. Ghavami e Marinho [13] afirmam que para o uso do bambu em grande escala como 

material de engenharia economicamente viável e com possibilidade de industrialização, faz-se 

necessário um estudo científico sistemático, através dos processos de plantação, colheita, cura, 

tratamento e pós-tratamento, além de uma completa análise estatística das propriedades físicas, 

mecânicas e dinâmicas do colmo do bambu inteiro.  

Já foram realizados vários trabalhos utilizando o bambu como elemento estrutural. Devem ser 

citadas vigas de concreto, colunas circulares e pilares de forma quadrada de concreto reforçado com 

varas de bambu, laje de concreto reforçado com forma permanente de bambu, a utilização do bambu 

como reforço, treliça espacial de bambu e conexões entre elementos de bambu, que podem ser 

utilizadas facilmente para treliças planas e espaciais. 

Baseados nos resultados obtidos das pesquisas sobre bambu em várias partes do mundo [18], 

incluindo o Brasil, foi possível criar o primeiro conjunto de normas técnicas sobre a utilização do 

bambu na construção civil.  O International Network for Bamboo and Rattan INBAR (1999) [19], 

do qual o autor deste artigo foi um dos fundadores, usou os resultados destas pesquisas mundiais 

para propor normas para determinação das propriedades físicas e mecânicas dos bambus. Estas 

normas foram analisadas pelo ICBO (International Conference of Building Officials), e publicada 

no relatório AC 162: Acceptance Criteria for Strucutral Bamboo, em março de 2000 [20], que 

permite a aplicação do bambu na construção civil dos Estados Unidos.  Espera-se que estas normas 

sejam adaptadas também pelo Brasil através da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

No caso da utilização de bambu como elemento estrutural, e sua competitividade tecnológica em 

relação aos materiais industrializados, tem-se que considerar que com relação à economia, o bambu 

tem a seu favor o fato de que é produzido por processos fotossintéticos, ou seja, utilizam-se 

basicamente as reações químicas ativadas pela energia solar sem necessidade de reflorestamento. 

Possui  forma acabada, estruturalmente estável e pronta para uso, além de apresentar baixo peso 

específico devido à sua estrutura oca.  Soma-se a estas características a constatação de que o bambu 

é altamente produtivo, adquirindo resistência mecânica apenas três anos após ter brotado do solo. O 

rizoma, uma vez maduro, torna-se uma fábrica natural de tubos de diâmetros definitivos, que 

lançará novos colmos a cada início de ano por 100 anos, ou mais, dependendo das espécies usadas. 
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Os principais problemas do bambu como componente estrutural, e as ações decorrentes e 

necessárias, são: 

a) Durabilidade: é um dos problemas abordados desde o início dos estudos sistemáticos do bambu 

no meio acadêmico, ainda sem solução definitiva. As técnicas de preservação desenvolvidas para a 

madeira sofrem sérias limitações quando empregadas ao bambu, em virtude das diferentes 

constituições observadas nestes materiais. Enquanto um tronco de madeira apresenta rede de veios 

tanto no sentido radial quanto no longitudinal, no bambu os veios se desenvolvem apenas no sentido 

longitudinal do colmo, que por sua vez apresenta superfície externa rica em silício e de muito baixa 

permeabilidade. Desta forma, a impregnação dos fluidos de tratamento é mais complexa e menos 

eficaz nos bambus que na madeira. Como alternativa, tem-se tentado a impregnação dos fluidos de 

tratamento através de pressão sobre uma das extremidades do colmo, a exposição dos colmos de 

bambu à fumaça e, como uma evolução nos processos de tratamento, a impregnação dos colmos de 

bambu com polímeros que, após injetados, enrijeçam no interior dos veios. 

b) Conexões: na montagem de estruturas compostas de colmos do bambu, um dos pontos críticos é 

a conexão entre as peças pois geralmente ocorre o fendilhamento dos colmos sob cargas de baixa 

intensidade nas ligações parafusadas. As conexões são um dos pontos que mais contribuem para que 

as construções com bambu ainda hoje tenham caráter essencialmente artesanal. Assim, o 

desenvolvimento de conexões deve considerar tanto a junção entre peças quanto a padronização na 

montagem de estruturas. 

c) Modelagem matemática: a partir dos dados experimentais coletados em mais de um quarto de 

século de pesquisas com bambu na PUC-Rio, busca-se estabelecer os padrões gerais de 

comportamento mecânico, bem como os aspectos mais importantes que diferenciem as espécies 

consideradas propícias ao emprego em componentes estruturais. A modelagem do comportamento 

do bambu é imprescindível na busca por maior padronização e controle sobre as propriedades do 

material. Inicialmente, têm sido avaliadas as relações entre as características morfológicas de 

diferentes espécies de bambu e seu comportamento mecânico para que, a partir das correlações 

principais, possam ser estabelecidos modelos mais refinados baseados, por exemplo, no método de 

elementos finitos, o que já vem sendo realizado. 

d) Correlação entre microestrutura e propriedades macroestruturais: do ponto de vista de material 

estrutural, o bambu apresenta o que é denominado na literatura técnica como “funcionalidade 

graduada” (Figura 6).Esta característica decorre da organização das fibras de celulose na planta, que 

se concentram na parte exterior do colmo, onde são maiores as tensões decorrentes da flexão do 

colmo no estado natural devido à ação do vento. Desta organização inteligente é que resultam as 

excelentes propriedades mecânicas do bambu, conjugadas ao seu baixo peso próprio. A 

determinação das características meso e microestruturais do bambu é fator chave para o 

aprofundamento dos conhecimentos acerca de seu comportamento. 

 
Figura 6. Variação da fração volumétrica das fibras na espessura do colmo do bambu Mossó. 
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Dentre as várias obras já realizadas utilizando o bambu, no Brasil, pode-se citar a casa de show 

construída inteiramente com bambu, incluindo as decorações internas e telhas, localizada em 

Itanhangá, cidade do Rio de Janeiro e gerenciadas por Alessandra Debeux (Figura 7). 

Centro Comunitário de Camburi 

No litoral de São Paulo, o centro comunitário de Camburi é um modelo vivo da aplicação dos dados 

técnicos científicos gerados pelo GMTENC (Grupo de Pesquisa de Materiais Não Convencionais), 

sobre o uso do bambu, fibras vegetais, terra, além de outros materiais e tecnologias não 

convencionais desenvolvidos durante quase 30 anos na PUC-Rio(Figura 8). Para criar a confiança 

da comunidade local que não conhecia bambu como material de construção e de nenhuma forma 

acreditava que o mesmo podia ser usado nas obras de engenharia, os recém-formados jovens belgas, 

o arquiteto Sven Mouton, especialista em comunicações eletrônicas Hilde Duerink e o engenheiro 

civil Pieter Loose (que teve a participação no início de projeto no processo de dimensionamento e 

cálculo estrutural) juntamente com o autor projetaram e construíram uma ponte de bambu dentro da 

mata atlântica em Ubatuba, Estado de São Paulo.  

      
Figura 7. Fachada frontal e lateral da casa de bambu em Itanhangá, Rio de Janeiro. 

Após o término da construção da ponte e uso pela comunidade, os moradores começaram acreditar 

no bambu como material de construção procurando aprender a tecnologia de uso do bambu e do uso 

de terra. A segunda obra foi um moderno quiosque na praça do município para a venda dos 

artesanatos criado por um membro da comunidade.  

  

 
Figura 8. Centro comunitário de Camburi em município de Ubatuba. 

Após finalização deste projeto e formação de especialistas locais em uso de matérias e tecnologias 

não convencionais, a população local começou a usar bambu, terra e pedra na construção da suas 

lojas e casas. Os projetos de construção foram efetuados em parceria entre a ONG belga 

Bamboostic, a Abmtenc (Associação Brasileira de Materiais e Tecnologias Não Convencionais) e a 

PUC-Rio. 

Com visão ecológica e sustentável, vários projetos de arquitetura estão sendo desenvolvidos em 

parceria com outras universidades do Brasil e exterior. Existe um projeto de pesquisa sob a 

orientação do autor que propõe tratamento de bambu com nanoparticulas produzindo supermaterial 
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ecológico que teria uma boa durabilidade. O objetivo principal desta iniciativa é gerar projetos 

utilizando materiais e tecnologias não convencionais para construções rurais e de pequenas cidades. 

Os princípios do desenvolvimento destes projetos são baseados em nano arquitetura. Os projetos 

iniciais foram desenvolvidos em forma de modelagem 3D cujas imagens são apresentadas na Figura 

9. 

Comentários Finais 

Neste artigo foi apresentado o estado de conhecimento atual dos materiais e tecnologias não 

convencionais (NOCMAT), bem como sua importância no mundo, principalmente para os países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Os resultados da pesquisa confirmam a viabilidade da 

aplicação destes materiais e tecnologias nas obras de Engenharia o que, ainda na pratica não 

acontece em função do interesse econômico das empresas nacionais e internacionais. O objetivo do 

lucro imediato é vigente, não se levando em conta os danos que a produção industrial traz ao meio 

ambiente. Estes conhecimentos têm que ser levados para a população através da mídia popular e ser 

o assunto obrigatório no ensino fundamental e nas universidades de forma a mudar a visão dos 

líderes políticos. 

Figura 9. Nano arquitetura, estruturas ecológicas e sustentáveis para cidades do interior. 

A América Latina (AL) é um continente privilegiado por sua extensa flora, terra e carente de 

educação com um interior pobre e precário de necessidades básicas. Este cenário indica como seria 

extremamente beneficiado, com os ganhos econômicos e desenvolvimento sustentável decorrentes 

dessa nova prática. Apesar dos países da AL não estarem na lista dos países que necessitam 

diminuir as emissões de poluentes para a camada de ozônio, eles podem contribuir e muito, através 

de seus recursos, com soluções e alternativas para a redução de gases carbônicos para o planeta. É 

prioridade, reverter todos esses gases. O plantio de bambu, plantas tropicais e árvores é uma solução 

de reduzir o estrago causado pela indústria. Deve ser sempre considerado os valores de gás 

carbônico que as plantas como Bambu, Cânhamo, Palmeiras além de outras são capazes de 

absorver. 
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Resumo. Este artigo pretende apenas dar um contributo, assinalando alguns exemplos em que se 

tem vindo a trabalhar e que refletem o uso de tecnologias avançadas na formulação e funcionalidade 

de materiais de construção tradicionais. Um exemplo claro é o uso de aditivos que induzem novas 

funções e que muitos deles pertencem ao grupo denominado como nanomateriais. A sua adição 

coloca quase sempre problemas de incorporação e que requerem um trabalho de ajuste das 

formulações e comportamentos no estado fresco ou endurecido. Este trabalho de investigação é 

muitas vezes essencial para a otimização das funções que se pretendem que os materiais de 

construção venham a demonstrar.  

Neste grupo de investigação, resultante da cooperação entre centros de I&D e empresas em projetos 

de colaboração diversos ao longo dos últimos anos, tem-se vindo a focar na introdução de novas 

funções em materiais de construção tradicionais, para que ganhem um papel ativo em domínios 

como o do conforto térmico ou da qualidade ambiental, dois pilares essenciais para uma construção 

mais sustentável.  

Introdução 

Atualmente se encontram na literatura excelentes sínteses da evolução na aplicação de tecnologias 

avançadas no multivariado sector dos materiais de construção, conduzindo a funções e aplicações 

bem distintas e permitindo desempenhos de elevado nível, outrora não possível. Bons exemplos 

desta síntese bibliográfica se encontram, por exemplo, incluídos em dois livros de revisão editados 

recentemente em língua portuguesa [1,2]. 

No âmbito do tema deste artigo, destacam-se nestas referências os capítulos relacionados com a 

utilização de nanomateriais em materiais de construção. Claramente, este é assumido hoje como 

uma bom exemplo do encontro entre as tecnologias avançadas e o sector tradicional dos materiais 

de construção. De acordo com Zhu et al. [3], na síntese publicada do relatório da RILEM TC 197-

NCM, são várias as aplicações que ao longo dos anos têm sido identificadas ou perspetivadas e que 

envolvem aplicações de nanomateriais para reforço mecânico ou para aumento da durabilidade, para 

funções de revestimentos funcionais (anti-bactericidas ou despoluentes) ou ainda conferindo 

capacidade de autorregeneração. Aditivos tão diferentes como a sílica de fumo, cinzas volantes e 

outras pozolanas, nanotubos de carbono, dióxido de titânio, entre outros, têm sido usados em 

produtos à base de cimento Portland mas também em materiais de base cerâmica, em vidros, metais 

e tintas [1-3]. 

O campo é tão vasto que se optou por apresentar aqui neste artigo apenas alguns exemplos destas 

aplicações, decorrentes do trabalho desenvolvido neste grupo de investigação, como ilustração 

breve deste encontro entre as tecnologias avançadas e os materiais de construção. 
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Materiais para melhoria do desempenho mecânico e durabilidade  

A melhoria do desempenho mecânico também depende fortemente da correlação entre o estado 

fresco e endurecido de betões a argamassas, daí que se desenvolveram estudos [4,5] onde esta 

correlação foi avaliada aquando da introdução de nanomateriais. Um destes nanomateriais que têm 

sido estudados em betões e argamassas é a nano-sílica ou ainda a sílica de fumo. 

Este trabalho foi iniciado no grupo com estudos sobre o impacto destes nanomateriais no 

comportamento em fresco [4] e depois alargado para o impacto sobre as propriedades finais [5]. 

Partículas de nano-sílica amorfo (nS) (0-2,5% em peso de cimento) foram incorporadas em pastas 

de cimento e argamassa, tendo sido analisados os seus efeitos sobre o comportamento no estado 

fresco. O comportamento reológico das argamassas frescas foi medido num reómetro (Viskomat 

PC) específico para pastas de cimento e argamassa de teste (Figura 1a), enquanto o ensaio de 

espalhamento (Figura 1b) foi realizado imediatamente após a mistura, de acordo com a EN1015-3.  

Os ensaios reológicos mostraram que, após 75 minutos do início de mistura, a argamassa com 2,5% 

nS mostra uma fluidez insuficiente. A influência do teor de nS foi melhor observada sobre a tensão 

de cedência do que na viscosidade plástica (o primeiro aumentou de cerca de 67%, enquanto o 

último apenas aumentou 4%) . Com a adição de nS o espalhamento e o tempo de presa diminuiu 

33% e 60%, respectivamente, quando comparados com amostras sem nS. A difração de raios- X 

mostrou a presença de hidróxido de cálcio, após 9 h na amostra com 2,5 % em peso de nS. O teor de 

ar incorporado aumentou de 79% e a densidade aparente diminuiu de 2,4 % com a adição de nS.  

 

 
Fig. 1: (a) Reómetro e (b) mesa de espalhamento [4]. 

Num outro trabalho [5] conjugou-se os efeitos de conteúdos distintos de sílica de fumo (SF), 

superplastificante (SP) e da relação água/ligante (W/B) em argamassas. Foram produzidas amostras 

com SF (0-10 % em peso), SP (1,0-1,2 % em peso) e diferentes relações de W/B (0,30-0,35). Foram 

usados os testes de espalhamento e a reometria como parâmetros para formular argamassas através 

do método de design experimental factorial. Foram também determinados o tempo de presa, 

absorção de água, porosidade aparente e resistência à compressão de argamassas aos 28 dias. O 

método de design experimental identificou os factores principais (SF, SP e W/B) bem como as suas 

interações para todas as propriedades no estado fresco e endurecido, mostrando que é uma 

ferramenta adequada para ser aplicada neste caso. O teor de água foi o parâmetro de controle de 

praticamente todas as propriedades estudadas. Para quase todas as propriedades relevantes, razão 

W/B é o parâmetro mais influente, com excepção da resistência à compressão, onde a SF se revelou 

como a mais importante (fig.2). 

Por outro lado, a degradação de grandes estruturas de betão ao longo do tempo é bem conhecida e a 

questão da durabilidade é prioritária para o conceito da sustentabilidade. Uma das principais razões 

é a reação que ocorre entre a pasta de cimento e alguns agregados siliciosos reativos, o que pode 

provocar uma expansão significativa que depende dos materiais utilizados e das condições de 

exposição da estrutura. Este processo é conhecido como reação álcali-sílica (ASR) e afeta a longo 

prazo várias estruturas em todo o mundo, incluindo grandes barragens, pontes e outras obras em 

betão. Neste grupo foi desenvolvido um trabalho sobre o efeito de cinzas volantes da combustão de 
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biomassa na mitigação da ASR [6]. As cinzas volantes foram coletadas a partir de duas unidades 

industriais localizadas na região centro de Portugal: (i) uma unidade termoelétrica (BFA1) e uma 

(ii) unidade de cogeração de uma indústria de celulose (BFA2). As cinzas volantes foram 

caracterizadas por meio de diferentes técnicas para determinar a distribuição de tamanho de 

partícula, a perda ao rubro, o comportamento térmico (TG/DTA), composição química e 

mineralógica (XRF, DRX) e ainda a sua atividade pozolânica. A caracterização química revelou 

diferenças significativas no conteúdo de CaO e SiO2, mas ambas as cinzas volantes podem ser 

consideradas como cinzas da classe C, se comparados com as geradas a partir da combustão de 

carvão. 

 
Fig.2: Variação da resistência à compressão em argamassas com silica de fumo [5] 

Testes acelerados em argamassas (fig.3) foram realizados de acordo com as normas ASTM C1567 e 

C1260 para avaliar o comportamento das cinzas volantes de biomassa no mecanismo de inibição da 

ASR. O comportamento expansivo foi estudado em argamassas onde o cimento foi parcialmente 

substituído (20-30% em peso) pelas cinzas volantes. Esta substituição reduziu a expansão mediante 

condições de cura acelerada, sendo a BFA2 mais eficaz do que BFA1.  

Contudo, a incorporação de biomassa de cinzas na mistura juntamente com uma pozolana 

(metacaulino (MK)), 20%BFA + 10% MK provoca uma melhoria significativa nos resultados de 

expansão, indicando a vantagem da utilização efetiva das cinzas juntamente com metacaulino na 

mitigação da ASR e, consequentemente, da durabilidade dos materiais cimentíceos (betão e 

argamassas). 

 
Fig.3: Teste de avaliação da expansão por ASR [6]. 

Num outro contexto de durabilidade, mas também de desempenho, destacam-se a introdução de 

aditivos com capacidades de melhorar o comportamento em condições adversas de cura e com 

valores baixos de razão água/ligante. Neste trabalho estudou-se o efeito das condições de cura sobre 
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as propriedades mecânicas das argamassas contendo polímeros superabsorventes (SAP) [7]. A 

temperatura de cura e a humidade relativa foram variadas de 20 a 40º C e de 30 a 95%, 

respetivamente, em misturas com diferentes de razões água/cimento e cimento/agregado. Testes de 

resistência à tração e à compressão foram realizados em várias idades. A perda de peso ao longo do 

tempo foi medida e relacionada com as condições de cura. A adição do SAP contribuiu para manter 

efetivamente a resistência das argamassas em condições extremas de cura por irem cedendo água à 

medida que era necessário. 

Materiais para melhoria do conforto térmico e eficiência energética  

Uma outra aplicação de funcionalização de materiais de construção que tem sido estudada no grupo 

envolve o desenvolvimento de argamassas com materiais de mudança de fase (phase-change 

materials, PCM). A intenção é que estes contribuam para a eficiência energética dos edifícios e para 

o conforto térmico dos seus utentes. A incorporação de PCMs microencapsulados envolve a 

avaliação cuidada do impacto sobre as propriedades no estado fresco e endurecido da matriz que os 

vai receber. 

A incorporação de materiais de mudança de fase (PCM) em argamassas tradicionais confere a estes 

produtos a capacidade de armazenar e libertar calor. Desta forma é possível reduzir o consumo de 

energia e melhorar o conforto térmico em edifícios. A introdução de micro- e nanomateriais na 

matriz das argamassas pode causar alterações microestruturais que precisam de ser abordadas a fim 

de otimizar a adição do PCM. A relação entre o desempenho no estado endurecido de diferentes 

argamassas com PCM, a sua microestrutura interna e distribuição de poros foi estudada para 

diferentes ligantes tais como a cal, o cimento e o gesso. As suas propriedades no estado endurecido, 

modificações microestruturais e a capacidade de armazenamento de calor foram avaliados. A 

capacidade de armazenar e libertar calor depende fortemente do tamanho e distribuição de poros 

internos e não apenas do teor de PCM. Usando um teste de eficiência térmica, uma correlação 

importante entre o rendimento térmico e a microestrutura argamassas foi estabelecida para as 

argamassas com 0 a 30 % de PCM adicionado [8]. 

 
Fig.4: Efeito do PCM no comportamento térmico das argamassas [8]. 

Um conteúdo mais elevado de PCM não implica necessariamente um aumento da transferência de 

calor latente, provando que a porosidade interna desempenha um papel importante neste processo. A 

presença de nanoporos reduz a capacidade de transferência de calor mesmo quando o conteúdo 

PCM é mais elevado. Deste estudo [8] foi possível fixar o teor de 20 wt.% PCM como um bom 

compromisso entre desempenho mecânico, eficiência térmica e o custo da solução. Reduzir a 

necessidade energética reduz o impacto ambiental associado aos sistemas de aquecimento e 

arrefecimento. O uso de PCM provou ser uma estratégia eficiente para desenvolver edifícios mais 

sustentáveis. Noutro estudo [9] ficou também demonstrado que o uso de PCM em outras matrizes 

contendo, para além do ligante de cal, o gesso e fibras são uma boa solução para reabilitação e que o 

comportamento à fissuração pode ser controlado. 
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Materiais para melhoria da qualidade ambiental  

Outra aplicação em estudo envolveu nanoaditivos fotocatalíticos com capacidade de eliminação dos 

poluentes ambientais, bem como propriedades de autolimpeza e anti-bactericidas. Esta é uma área 

onde a adição simples e combinada de nanomateriais tem sido efetuada [10,11].  

A poluição ambiental em áreas urbanas é uma das causas para a má qualidade do ar interior nos 

edifícios. O desenvolvimento de materiais de construção contendo atividade fotocatalítica pode 

contribuir para a despoluição do ar e aumentar os níveis de sustentabilidade. Estudos anteriores têm-

se centrado principalmente em cimento e betões, desconsiderando o potencial de aplicação em 

edifícios históricos. 

Neste trabalho [10], um aditivo fotocatalítico com base em dióxido de titânio, foi adicionado a 

argamassas preparadas com cal aérea, cimento e gesso como ligantes. O objetivo principal foi 

estudar a maneira como as mudanças microestruturais podem afetar a eficiência fotocatalítica. A 

atividade fotocatalítica foi determinada usando um reator desenvolvido especificamente para avaliar 

a taxa de degradação de um poluente urbano comum, o NOx.  

 

 
Fig.5: Reator de medida da atividade de degradação dos poluentes [10]. 

Os resultados mostram que todas as composições testadas apresentaram alta eficiência catalítica. 

Demonstrou-se que as argamassas com nano aditivos fotocatalíticos podem ser aplicadas em 

edifícios novos e antigos, porque os aditivos não comprometeram as propriedades de estado 

endurecido das argamassas. 

 
Fig.6: Resultados de degradação de poluentes em argamassas aditivadas [10]. 

Uma relação importante foi estabelecida entre a microestrutura (dimensão do poro e da distribuição) 

das argamassas e o processo fotocatalítico, no sentido em que existe um teor ideal de catalisador 

para cada composição de argamassa. 

Finalmente, apresenta-se também um estudo [11] em que a junção combinada de dois nanoaditivos 

foi testada, a nano-sílica (nS) e a nano-titânia (nT), com o objetivo de melhorar a durabilidade de 

materiais de construção tradicionais, dando novas funcionalidades (descontaminação de poluentes). 

Foram preparadas amostras com 0-2 wt.% nS, 0-20 wt.% nT, 0,45-7 wt % superplastificante (SP) e 

0,45-0,58 de razão em peso água/ligante. As formulações das argamassas foram definidas com as 
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medidas de reologia para obter uma trabalhabilidade adequada. Também foram avaliadas a 

temperatura de hidratação, resistência à compressão, absorção de água e degradação fotocatalítica 

de poluentes (NOx e o corante Orange II). Em geral, o comportamento reológico e a temperatura de 

hidratação foram alterados, dependendo da dosagem e tipo de nanoaditivos, com nT exercendo 

maior influência nos resultados. No entanto, estas diferenças não foram identificadas na resistência 

à compressão e absorção de água. Além disso, a degradação fotocatalítica do NOx até 1 h, sob luz 

solar, variou de 65% a 80%, enquanto a degradação do corante Orange II, após 9 h sob luz visível, 

alterou-se de 18% para 50%. 

Conclusões 

Diferentes exemplos foram aqui dados sobre o trabalho que tem decorrido neste grupo de 

investigação, que contou com a cooperação de várias universidades, centros de I&D e empresas ao 

longo dos anos. Esta representa uma parte do trabalho que ainda decorre e que constitui uma boa 

montra da aplicação de tecnologias avançadas no estudo e desenvolvimento de materiais de 

construção tradicionais, fazendo-os ganhar novas funcionalidades. Estas constituem uma resposta 

interessante aos desafios do mundo atual onde a exigência de sustentabilidade, refletida em temas 

como maior conforto térmico, eficiência energética, bem como minimização dos impactos 

ambientais da construção e seus materiais, é hoje fulcral. 

O uso de tecnologias avançadas em materiais de construção tradicionais reflete-se quer no 

processamento e matérias-primas usadas quer no controlo das suas propriedades, quer nos métodos 

de avaliação empregues para caracterizar os produtos intermédios e finais durante o trabalho de 

investigação e desenvolvimento. 
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Resume. Building materials have different consumption patterns of energy and emissions of 

carbon dioxide during their production. These differences result from the treatment of the raw 

materials and the techniques applied to production. Subsequently on an environmental 

classification one wonders what kind of constructive solution becomes more benevolent to 

the environment.  

Masonry building technique has made a comeback as an alternative to conventional 

reinforced concrete structures with ceramic blocks for closing the spans. The present study 

refers to the environmental comparison of these two systems. As the definition of functional 

unit has been introduced to facilitate the comparison of different existing alternatives, the 

walls are chosen as the functional units, for different building plans and conditions. The 

comparison considers the most important environmental parameters, i.e. the embodied energy 

and the carbon footprint.  

Results obtained indicate that masonry-building walls have a lower embodied energy and 

carbon footprint compared to those of conventional building. The differences vary with the 

length of the walls, but are over 22% and reach some 55%. It is hoped that the different wall 

types considered will enable the comparison of the two options for real application. 

Introduction 

In order to enable a decision on a structural solution to find the more environmental friendly 

structure, specific information is needed. A tool recommended by ISO 14040, which regulates 

international environmental assessment and life cycle of products, is the comparison of 

functional units. Applying it to construction and having in mind the comparison of structural 

solutions it seems most likely that the consideration of walls as functional units are more 

suitable, as the architectural form remains untouched or is not predefined. In this case the 

units must have the same function in stability, thermal and acoustic insulation. Hence, 

structural walls, exterior and interior, with spans of 4, 6 and 7 and height of 2.7 meters are 

regarded as functional units for the comparison of the materials already mentioned. 

The model shown in Figure 1 with a building area of 167.6 m
2
 is structurally designed [1] for 

both constructive solutions. 

mailto:sazedj@fa.ulisboa.pt
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Figure 1. Plant of the ground floor 

The comparison is meant between the functional units of the same span, one as reticulated 

structure with reinforced concrete columns and ceramic blocks for closing the spans and the 

other totally in masonry of ceramic blocks. The rendering and slabs are not considered in the 

functional units, as they are the same for the two constructive solutions. So, the assessment 

will highlight the differences in the two constructive options and compares the structural core 

construction materials. 

The Figures 2 and 3 show the functional units which can be used in any adequate 

architectural design. 

 
Figure 2. Brick wall as functional unity 

In case of the masonry the unit consists of the height of 2,7 m and the span of the stiffness 

walls considering the axis of the walls. The other case has the same height multiplied by the 

span between the pillars, also considering the axis of the pillars, and additionally the concrete 

beam at the floor level.  

The Benchmarks 

The data used for the ceramic blocks are supplied by the factory, Preceram [2], a large-scale 

producer of ceramic blocks, who applies advanced technology in the production, and further 

two documents, "INVENTORY OF CARBON AND ENERGY" (ICE) [3], (UB), 2011 with 

data from UK, and finally the publication "DADOS DE REFERÊNCIA PARA 

BENCHMARKING" [4] (CTCV) from 2004 with data from Portugal. The last document 

confirms the data obtained from the manufacturer in Portugal. 
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Besides these current data the following sources have also been considered.  A survey of data 

in Spain, "GUIDE DE L'EDIFICACIÓN SOSTENIBLE" [5] (IC) and  “Ecologia dos 

Materiais de Construção’’ [6] (UM) with ecological data on building materials, collected at 

the European level. 

 
Figure 3. Wall of conventional reticulated reinforced concrete building filled with ceramic blocks as functional 

unit 

The Institutions and authors referred above present the data according to the type of energy 

used for the production, electric and thermal energy, and depending on the size of the factory, 

small, medium and large. Generally the statistics and the results are based more on the use of 

thermal energy, electricity has only a contribution of 20%. The values used here are average 

values to increase the likelihood of a fair comparison of the data. 

Table 1: Comparison of embodied energy and carbon emission in the production of ceramic block 

 UB CTCV PRECERAM IC UM 

EMBODIED ENERGY [MJ/kg] 3,0 1,37 1,02 4,5 2,99 

CARBON DIOXIDE EMISSION 

[kgCO2/kg] 
0,22 0,112 0,100 - 0,19 

Table 1 shows that the data of CTCV are significantly lower. The reason lies in the statistical 

analysis of the period of time. The other institutions analyzed data from the plants over a 

period of several years beginning in 1995 with some accuracy. However, these data, which 

are averages, reflect also the years where the industry had not yet taken steps to reduce energy 

and pollution in production. Unlike the survey, CTCV refers only to the year 2004 with the 

latest industry data already applying the new manufacturing technologies with new measures 

to reduce energy and pollution. The values of Portuguese plants already incorporate 

technological advances. In the Kyoto Protocol industrialized countries agreed to a reduction 

of 25 to 40% of emissions by 2020. Considering the plausibility of future developments in 

most ceramic plants, this research, adopts the data of the Portuguese manufacturer indicating 

the lowest embodied energy and carbon footage.   

Regarding the data for cement, the same sources and data from a Portuguese cement factory 

are presented in Table 2. Data for CIMPOR Company, the largest cement producer in 

Portugal, is taken from the latest annual report "Sustainability Report '08" [7] presenting 

statistics related to the production of cement in 2008. 

Table 2: Comparison of embodied energy and carbon emission in the production of cement 

 UB CIMPOR IC UM 

EMBODIED ENERGY [MJ/kg] 4,6 3,591 7,02 4,00 

CARBON EMISSION [kgCO2/kg] 0,83 0,676 - - 
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In Table 2 the data of CIMPOR are more relevant for Portugal, as they represent the real 

energy consumption and pollution from year 2008 and do not represent other sources such as 

average values of several years and of other countries. 

It is considered that the cement constitutes about 14% of concrete, water (with water / cement 

ratio = 0.5) between 6 and 7% and the rest are almost 80% of aggregates, one can conclude 

that proportionally the carbon emission in the manufacturing of concrete is 0,10 kgCO2/kg 

with 0.095 for cement (14%) and 0,005 (80%) for aggregates, whereas the contribution of 

water is negligible. The carbon emission in the production of aggregates is composed of 

grinding of aggregates using thermal energy and mixing them using electricity when 

manufacturing concrete. The ICE document supplies the value of carbon emission in the 

production of aggregates. Since the process is the same in Portugal or UK and there is no 

technological development in this process and furthermore as the principal pollution is dust, it 

is confirmed that the data of the United Kingdom should be equal for Portugal. Likewise the 

values for the energy consumption in production of concrete can be determined. The assigned 

value for concrete is 0,81 MJ/kg, with 0,504 for the cement and 0,307 for the aggregates and 

water. These values appear according to author’s own survey (S) in the following table. 

Table 3: Comparison of embodied energy and carbon emission in the production of concrete 

 UB S IC UM 

EMBODIED ENERGY [MJ/kg] 0,95 0,81 1,008 1,00 

CARBON EMISSION [kgCO2/kg] 0,13 0,10 - 0,065 

The collection of data on steel production, particularly the rebar used in concrete, and the 

analysis and justification of data on the embodied energy and carbon emission is a difficult 

and complex task.  The steel industry is the largest producer of carbon among the industries in 

general, in the world. The steel industry is conscious of this fact. In Europe several projects 

are running to develop technologies for the reduction of carbon emission and also for the 

storage of CO2 and its use for electricity production. The best-known project is ULCOS 

(Ultra Light Steel manufacturing CO2). ULCOS is a consortium of industry associations 

funded by the European Union. The project started in 2009 in the second phase (ULCOS II) 

with the aim of reducing CO2 emissions by half. There was also a significant development in 

reducing pollution over the last 15 years by using electric oven. However, the industry is still 

far from the goal. 

Moreover, the issue is the complexity of the manufacture of steel and the different methods of 

production. In addition to this fact some data refer to the raw steel and others to treated steel, 

ready for use in construction. Furthermore attention should be paid if the data refers to virgin 

or recycled steel. 

As it is almost impossible to have the actual data, it has been decided to establish average 

values, because every order of rebar can be treated differently by the industry and it is almost 

impossible to define accurately the embodied energy and the carbon emissions of steel 

shipped. 

The data provided by the ICE document seems to be more accurate. The documents "Energy 

Management" [8] (SI), and "Insights from Steel - Benchmarks and Environment" [9] (TK), 

although not complete, confirm the mentioned data. 

Table 4: Comparison of embodied energy and carbon emission in the production of steel 

 
UB (ICE) SI TK UM 

virgin recycled average raw virgin virgin 

EMBODIED ENERGY [MJ/kg] 36,40 8,8 24,6 18,4 - 10 

CARBON EMISSION [kgCO2/kg] 2,68 0,42 1,71 1,361 2,0 0,557 
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Considering the data of Table 4 and the facts mentioned above, the average values for the 

rebar in the ICE document reflect better the reality and are more suitable for this analysis. 

Thus the average value for energy consumption is considered 24,60 MJ/kg and 

1,71 kgCO2/kg carbon pollution. 

According to tables 1 - 4 the following quantifications of embodied energy and carbon 

dioxide emission are chosen for the two construction solutions studied. 

Carbon Emission  

Ceramic block         0,100 kg CO2 / kg 

Concrete        0,100 kg CO2 / kg 

Steel         1,710 kg CO2 / kg 

Mortar  (5 to 10 MPa strength) 0,213 kg CO2 / kg 

Embodied Energy 

Ceramic block        1,02 MJ / kg 

Concrete          0,81 MJ / kg 

Steel                   24,60 MJ / kg 

Mortar (5 to 10 MPa strength)       1,40 MJ / kg 

These figures relate to the manufacture of materials up to the preparation for transport at the 

factory gate. Emissions and embodied energy for the transport of materials for the functional 

units have not been considered.  

Comparison of the Results 

The functional units in masonry are considered for spans of 4, 6 or 7 m of two types, an 

exterior wall with ceramic blocks of 290 mm thick, so called thermal blocks with the 

minimum necessary resistance of 10 MPa, and interior wall using ceramic blocks of 110 mm, 

with high density and resistance of 45 MPa. The higher resistance design of structural interior 

walls sustains the stability of masonry [1], on the other hand the higher density of the block is 

environmentally not in favor of masonry.  

In the case of conventional construction the same spans are considered, but the exterior or 

interior units have side columns of 30x30 cm cross section. The width of 30 cm is a common 

dimension, which can be found in most of the small 4 or 5 story buildings and is structurally 

appropriate especially in earthquake zones. So the exterior walls will use the same thermal 

block to guarantee similar thermal insulation quality and the spans of the inner walls are filled 

with inferior quality of light ceramic blocks. This is in favor for the conventional 

construction, but as structural inner walls are considered, their width may annul the benefit.  

Concerning the comparison with masonry, it must be considered that masonry buildings, as 

advised by the Eurocode 8, standard for seismic design, may not surpass 4 stores. Therefore 

the chosen width for the columns in conventional construction is an average figure that serves 

for this study, equal for interior as exterior walls, as generally it is used for the ground floor. 

All functional units have a height of 2,70 m. It has to be considered that on upper floors the 

width or at least the reinforcement steel in columns can be reduced. Therefore, the following 

results must be different for upper floors. It will be a matter of another quantification to verify 

the data for each floor.  

Regarding the equal thermal and acoustical insulation quality for the functional units, 

especially for the exterior walls, which are of concern, as the thermal block is beneficial for 

both solutions the fact remains that in case of the conventional construction the concrete 

pillars are thermal bridges. This problem is be solved by considering an external 30 mm 

thermal insulation for both cases. The thermal transmittance for the conventional solution is 

0,456 and for masonry 0,422 W/m
2
K, which is a rather very small difference. Therefore, for 
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both solutions can be concluded that the functional units, hereby, fulfill similar thermal, 

acoustical and structural criteria for the process of comparison. 

Functional Unit: Exterior Wall. Data for exterior walls are estimated based on the 

sources indicated before and presented in Table 5. For the exterior walls Table 5 clearly 

shows that in the case of structural masonry increasing emissions are directly proportional to 

the increase of the span. Given the values for the span of 4 m as the base value, the Factor 

shows the proportion of increase according to the length of the wall. The increase is 50% 

when the length of the wall increases from 4 m to 6 m and 75% from 4 m to 7 m. It is noticed 

that the same proportions exist for the carbon dioxide emissions. Unlike the conventional 

construction an increase of 50% in length shows an increase of 36% of the emission. An 

increase of 75% in the length shows an increase of 55% of the emission. In conventional 

construction the larger spans are more environmental friendly compared to smaller spans for 

the same construction.  Comparing the two construction techniques it is noticed that the 

masonry building has a lower CO2 emissions than the conventional construction. The 

difference decreases from 27% to 18% when the length of the wall increases from 4 to 7 m. 

Table 5: Carbon Emission [kg CO2]/ Functional Unity 

Functional Unity 
Conventional Construction Masonry Difference 

Carbon Factor Carbon Factor  

4 m 748,34 1,00 545,18 1,00 27,15% 

6 m 1020,93 1,36 817,78 1,50 19,90% 

7 m 1157,23 1,55 954,07 1,75 17,56% 

The embodied energy values change in a similar way to the carbon emission. The embodied 

energy increases proportionally to the increasing span. In conventional construction embodied 

energy increases 33% when the span increases from 4m to 6m and 49% when increases from 

4 m to 7 m. This behavior is similar to the changes of CO2 emission indicated in Table 5.  

Table 6: Embodied Energy [MJ] in Functional Unities 

Functional Unity 
Conventional Construction Masonry 

Difference 
Energy Factor Energy Factor 

4 m 7675 1,00 5060 1,00 34,07% 

6 m 10206 1,33 7591 1,50 25,62% 

7 m 11471 1,49 8856 1,75 22,80% 

The variation of embodied energy between the two constructive solutions is also similar to 

variation observed for the carbon emission, albeit the values are larger for embodied energy.  

Functional Unit: Interior Wall. Values of carbon emission estimated for interior walls 

with 4m, 6m and 7m lengths are presented in Table 7. The trend of the values for the interior 

walls is similar to those shown for exterior walls. However, it has to be considered that while 

the volume of masonry material is less, 110 mm thick, the concrete columns, 30x30 cm, have 

the same size as the exterior. This explains the higher values of the differences observed 

between the two types of construction technique for interior walls and exterior walls.  

Table 7: Carbon Emission [kg CO2 / Functional Unity] 

Functional Unity 
Conventional Construction Masonry Difference 

Carbon Factor Carbon Factor  

4 m 381,89 1,00 195,97 1,00 48,68% 

6 m 438,92 1,15 293,95 1,50 33,03% 

7 m 467,44 1,22 342,95 1,75 26,63% 
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In conventional construction the change of 50% in the length increases only 12% in CO2 

emission and a 75% increase in length results in an increase of 18% in CO2 emission.  

Table 8: Embodied Energy (MJ) in Functional Unity 

Functional Unity 
Conventional Construction Masonry Difference 

Energy Factor Energy Factor  

4 m 4257 1,00 1874 1,00 55,98% 

6 m 4776 1,12 2810 1,50 41,16% 

7 m 5035 1,18 3279 1,75 34,88% 

Table 8 presents data obtained for embodied energy for the two types of construction 

technique and three spans considered. Comparing the embodied energy of the two 

constructive solutions the trend is the same as the CO2 emissions. In conventional 

construction the difference between the spans for embodied energy are 12% to 18%, but as 

already noted, between the two solutions the differences are higher, varying from 35% to 56% 

(Table 8) compared to 27% to 49% (Table 7).  

Conclusion 

The present study compares the CO2 emission and embodied energy for interior and exterior 

walls of conventional construction with reinforced concrete columns and ceramic bricks and 

the masonry building (using only ceramic bricks). The functional units considered have the 

same structural and physical properties. The comparison shows that under the same 

conditions the carbon dioxide emission of an exterior masonry wall is 27% to 17% less than 

that of the conventional construction depending on the wall span. The smaller the span the 

higher the differences obtained. In the case of interior walls the carbon dioxide emission is 

49% to 27% less for the masonry building when compared to conventional building 

technique.  The embodied energy, for the exterior masonry walls are 34% to 23% less than 

conventional building technique, while for interior walls they are 56% to 45% lower. 

It is relevant to note that these differences are mainly due to the absence of reinforced 

concrete columns in the masonry walls. Buildings in seismic areas can be built with ceramic 

blocks up to 2 or 4 stories, depending on the seismic classification of the area.  In non-seismic 

areas this contribution can be multiplied as the boundaries only depend on the dimension of 

the structure. Moreover, this study shows planers how to conduct a more environmental 

friendly design and construction.  

January 2014 
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Abstract. Envelope insulation is a relevant technical solution to cut energy consumption and reduce 

environmental impacts in buildings. Insulation Cork Boards (ICB) is a natural thermal insulation 

material whose production promotes recycling of agricultural waste. The aim of this paper is to 

determine and evaluate the environmental impacts of the production, use and end-of-life processing 

of ICB. “Cradle to cradle” environmental Life Cycle Assessment (LCA) was performed according 

to International standards for LCA and the recent European standards on environmental evaluation 

of buildings. These results were also based on site-specific data and resulted from a consistent 

methodology that is fully described in the paper for each life cycle stage: during cork oak tree 

growth, ICB production, and end-of-life processing - modelling of the carbon flows (i.e. uptakes 

and emissions), including a sensitivity analysis of this procedure; at the production stage - the 

modelling of energy processes and a sensitivity analysis of the allocation procedures; during 

building operation - the expected service life of ICB; an analysis concerning the need of considering 

the thermal diffusivity of ICB in the comparison of the performance of insulation materials. 

Therefore, this paper presents the up-to-date “cradle to cradle” environmental performance of ICB 

for the environmental categories and life-cycle stages defined in recent European standards. 

Introduction 

The consumption of energy in the world today contributes to pollution, environmental degradation 

and global greenhouse emissions. In the European Union (EU), the building sector is responsible for 

over 40% of overall energy consumption, making a significant contribution to CO2 emissions [1-3]. 

Thermal insulation materials have an important role and their use is a logical first step to reduce the 

energy required to keep a good interior temperature and therefore achieve energy efficiency [4] and 

reduce the energy, environmental and economic impact of buildings [5]. An interdisciplinary 

research project was carried out to provide the environmental life cycle assessment of the 

production of the main thermal insulation materials of buildings, and the corresponding comparison 

[6, 7]. 

Expanded cork agglomerate (Insulation Cork Board - ICB, or expanded cork agglomerate) is an 

insulation material that can be used in the envelope of buildings (Figures 1 and 2). Portugal is the 

world’s largest producer and exporter of cork-based materials, including this cellular “organic 

natural” insulation material (ICB), but ICB is also produced in some other countries around the 

world. The main technical characteristics of ICB studied (available thicknesses, density, declared 

thermal performance, and CE marking) are presented in Table 1. 

The potential environmental advantages “from Cradle to cradle” (C2C) of ICB are not yet 

reproduced in LCA studies and need to be quantified using scientific rigorous methods in order to 
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be unequivocally accepted at national and international levels. The aim of this paper is therefore to 

determine and evaluate the environmental impacts of the production, use and end-of-life processing 

of ICB, based on real data obtained from a Portuguese manufacturer. 

 

Figure 1 - ICB in an External Thermal Insulation 

Composite System (ETICS) [8] 

 

Figure 2 - ICB glued to gypsum plasterboard in an 

Internal TICS (ITICS) [9] 

This paper comprises five sections, including this introduction. The Life Cycle Assessment (LCA) 

methodology used is described in detail in the second section. The resulting figures for the 

production, use and end-of-life of ICB are presented and analysed in section three. Section four 

presents a discussion of the methodology used and results achieved in this paper, and the paper ends 

by drawing conclusions that summarize the main findings of the work. 

Methodology 

The LCA approach used followed recent European standards developed under CEN/TC 350, 

international standards on LCA [10, 11], and some methodological procedures described in detail in this 

section. 

The purpose of an LCA study and its field of application must be clearly defined. The goal of the 

current LCA study is to outline the environmental profile of ICB manufactured in Portugal, and 

therefore it is important to assess the quality of the site-specific data used. Ferrão [12] proposes a 

method to classify the quality of information used in an LCA study. This method (reproduced in 

Table 2) includes the most important indicators for evaluating the quality of data collected and it 

was applied to the classification of the information used in the LCA study presented in this paper. 

From Table 2 it is possible to conclude that the quality of the information (site-specific data) of this 

study (with a value of 1.6 on a 1 to 5 scale, where 1 = the best quality), can be considered a good 

and appropriate value for the global aim of this work. 

Declared unit. The declared unit used in the LCA study was 1 m
3
 of ICB, since it is the 

reference that the producer uses to measure all manufacturing flows. The boards density considered 

was 110 kg/m
3
 (Table 1). 

System boundaries. The life cycle stages of construction materials and products are already 

standardized (Table 3) at the European level [13, 14]. Therefore, the boundaries of an LCA study of a 

building material or assembly can be defined either from cradle to gate (including the extraction and 

processing of raw materials and the production), from cradle to grave (including also the transport, 

distribution and assembly, use, maintenance and final disposal), or C2C, which further includes the 

reuse, recovery and/or recycling potential (Table 3) [12, 15]. The system boundaries establish the unit 

processes to be included in the study. A C2C LCA approach is used in this paper, which means that 

the environmental impact analysis starts at the extraction of raw materials (A1 stage) and continues 

through the transportation and storage of raw materials (A2 stage), production and packaging (A3 

stage) based on site-specific data from ICB production. The remaining stages of the life cycle after the 

production (Use stage - operational energy use (B6); End-of-life stage (C1-C4) and Benefits and loads 

beyond the system boundary (D)) are characterised, assessed and evaluated based on scenarios [16, 

17]. 

Cradle to gate Life Cycle Inventory (LCI). ICB are produced in an industrial plant located 86 

km from Lisbon. A questionnaire was prepared and sent to the producer to obtain the production data 
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required for the LCI modelling. For a better understanding of the manufacturing (A3) processes, some 

visits to ICB factory were made and several intermediate phases were identified (Figure 3). The LCI 

model is based on average production data from 2008 and 2010, since 2009 production was irregular 

and, therefore, not considered in the model. Background data for modelling the production process 

was taken from Ecoinvent database [18] (e.g. data for the extraction/production of raw and packaging 

materials, electricity, and transportation of raw materials, including the extraction of “falca”, the waste 

wood that results from periodical paring and pruning operations of the upper branches cork oak trees 

[19] - Raw cork, at forest road/kg/RER (2003)), although all data used for the inventory phase was 

based on the questionnaire answered by the manufacturer. The LCA tool chosen to model the 

production process was SimaPro [20]. 

Extraction (A1 stage)

and transportation of

raw materials (A2 stage)

Falca

Transport

Crushing and 

granulation

Storage
Production and 

packaging (A3 stage) 

Agglomeration

Curing and 

stabilization

Cutting and shaping

Packaging

Energy

Stones

Sand

Cork

Energy

Water vapour

Chemical products

Industrial salt

Plastic

Ashes

CO2, CO, NOx, COV

Energy

Water
Ashes

Energy Cork parings

Energy

Plastic film

Cardboard

Labels

Pallets

Plastic

Cardboard

Pallets

Parings  
Figure 3 - Main stages of ICB production and corresponding inputs and outputs [7] 

For reasons of transparency and traceability, and following the recommendations of European 

standards [14], the environmental impacts and potential benefits quantified in the A3 stage are 

subdivided in this paper into three independent information modules which set out the 

manufacturing process in more detail: 

 A3.1 - covering manufacturing and transportation to the factory of the packaging material that 

leaves the factory gate with the product; 

 A3.2 - covering the gate to gate manufacturing of the product being studied, and of ancillary 

materials, pre-products and co-products, all internal transportation, and the disposal of final 

waste (except packaging waste) generated during production; 

 A3.3 - covering the production and disposal of raw materials or admixtures’ packaging, and of 

the wrapping material of the packaging products. 

The production of packaging for raw materials or admixtures (and also of the material for wrapping 

the packaging products) was included in the A3.3 module rather than the A3.2 (or A3.1) modules 

because it was impossible to isolate each of the flows from the global packaging waste streams 

accounted for in the plant. 
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Table 1 - Main technical characteristics of ICB studied in this paper 

Product Available 

thicknesses (mm) 

Density 

(kg/m
3
) 

Declared thermal performance - 

λ [W/(m.K)] 

CE marking (standard) 

ICB 40 - 150 110 0.04 Yes (EN 13170; EN 13172) 

 

Table 2 - Quality of the information used in an LCA study (adapted from [12]) and in the Life Cycle Inventory (LCI) of the ICB studied in this paper (adapted from [5]) 

Scale Confidence Integrity Temporal correlation Geographic correlation Technological correlation 

1 Verified 
a
 data and based on 

measurements 
b
 

Data representing a sufficient 
c
 number 

of companies over a period that enables 

the elimination of fluctuations 

Maximum difference of 3 

years from the year being 

studied 

Data from the region being 

studied 

Data from the company being 

studied 

2 Partially verified data and 

based on hypothesis 
d
, or not 

verified but based on 

measurements 

Data representing a small number of 

companies, but for appropriate periods 

Less than 6 years difference Average data from a region 

larger than that being studied, 

but including it 

Data from the same 

processes/materials but from 

other companies 

3 Unverified data and 

partially based on 

hypothesis 

Data representing a suitable number of 

companies, but for short periods 

Maximum difference of 10 

years 

Data from a region with similar 

production conditions 

Data from the same 

processes/materials but from a 

different technology 

4 Verified or qualified 

estimations (produced by 

experts) 

Representative data but from a small 

number of companies and from short 

periods, or incomplete data from a 

suitable number of companies and 

period durations 

Difference less than 15 years Data from a region with 

production conditions with 

some similarities 

Data from similar 

processes/materials but analogous 

technology 

5 Neither verified nor 

qualified data estimations 

Unknown representativeness, or 

incomplete data from a small number of 

companies and/or short periods 

Unknown age of data or 

difference more than 15 years 

Data from an unknown region, 

or from a region with very 

different production conditions 

Data from similar 

processes/materials but different 

technology 

Company that 

produces ICB 

(1.6) 

2 - Unverified (but 

including a visit to the 

production line) but based 

on measurements 

2 - One company and a two-year 

period; ; market share (%) - most 

important company in the national 

market 

2 - 2008 and 2010 1 1 

Notes to Table 2: 
a
 Data can be verified by comparison with original documents, by repeating the calculations, by comparison with other sources, by material or energy balances, etc. 

b
 Experimental measurement techniques must be described in the report. 

c
 In order to be statistically representative data need not be complete. However, the chosen sample must be randomly chosen and be of an appropriate size to be reproducible and 

truly reflect the characteristics of the whole population. 
d
 The considered hypothesis must also be specified in the report. 
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Choice of the Environmental Impact Assessment Method (EIAM) and categories. 

According to the European standard that provides the core product category rules for all 

construction products and services, EN 15804:2012, the impact assessment should involve seven 

categories (i.e. global warming, ozone depletion, acidification of soil and water, eutrophication, 

photochemical ozone creation, and depletion of abiotic resources (elements and fossil, separately, 

but the latter may be used and explained alone, if the values are known)), the characterization 

factors being taken from CML 2001 (developed in the Netherlands by the Institute of Environmental 

Sciences (CML) of Leiden University). Therefore, this EIAM was chosen for the impact assessment 

of the product studied. 

The results presented in this paper include two more environmental categories calculated based on a 

single issue method published by Ecoinvent and expanded by PRé Consultants [21]. The cumulative 

energy demand (CED) method expresses the depletion of energy resources and its calculation is 

based on the higher heating value [22]. It provides, in fact, the calculation of six environmental 

categories (non-renewable, fossil; non-renewable, nuclear; non-renewable, biomass; renewable, 

biomass; renewable, wind, solar, geothermal; renewable, water) which were grouped and presented 

in a simplified form in only two categories with the same unit (megajoule - MJ): 

 Consumption of primary energy, renewable (PE-Re, or renewable energy resources depletion); 

 Consumption of primary energy, non-renewable (PE-NRe, or non-renewable energy resources 

depletion). 

Results 

This section presents the “Cradle to cradle” environmental LCA of ICB, including the cradle to gate 

environmental impacts, an analysis of the expected service life of ICB and of its environmental 

impacts at stages C1-C4 and D depending on the building assembly where it is installed, and the 

consequences in the expected operational energy use of considering the thermal diffusivity of ICB. 

Cradle to gate (A1-A3) environmental impacts. Figure 4 shows the relative percentage 

contribution of each sub-stage (A1-A3) for the cradle to gate environmental impacts of ICB and 

reflects the fact that only one raw (and natural) material is used in ICB production - “falca”. 

Therefore, the A1 sub-stage contribution is significant only for PE-Re (88.9%) and for ODP 

(33.9%), the former being mainly related to forests and forest roads, conservation and maintenance 

operations to allow raw material extraction. However, the contribution of manufacturing (A3.2) is 

significant (more than 65%) in many categories, such as AP, EP, GWP and POCP. Looking in more 

detail at the individual contributors to A3.2 sub-stage impacts for EP, it is found that the most 

important contribution to this category (about 40%) corresponds to the direct air emissions from the 

boiler during heating of water for the expansion process. Electricity consumption contributes around 

10% to EP, while the disposal of the wood ash residue from the boiler for use on agricultural land is 

responsible for 48.2% of the impacts in this impact category. Concerning the individual contributors 

to A3.2 sub-stage impacts for GWP, only electricity consumption has a significant impact (95.8%) 

because the CO and CO2 emissions from the boiler and from the autoclave are biogenic and thus not 

considered in this impact category by the EIAM used (CML) [5]. 

B4 - ICB replacement (depending on the building assembly). The minimum durability (or 

expected service life) of ICB for insulation has been estimated recently as 50 years without a decay 

in thermal performance, for normal application in buildings. In fact, the National Civil Engineering 

Laboratory (LNEC) tested samples of ICB with this age and in good condition removed from a 

building being refurbished and found a thermal conductivity of 0.0392 W/m.K (lower than the 

current one - Table 1) [23]. Therefore, no replacement of ICB has to be planned for during the 50-

year service life of a building, nor its maintenance, when applied as an insulation (e.g. in an external 

or internal insulation system or inside a cavity wall). Nevertheless, stochastic data - if available - 

from service life prediction (SLP) studies should be used in C2C LCA of ICB external cladding 

because of its unforeseen durability and complex pathologic process [24]. 
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Cradle to gate LCA results of the production of one cubic metre of ICB are presented in Table 4. 

 
Figure 4 - Relative contribution of each sub-stage of ICB production to environmental impacts [5] 

B6 - Use stage - operational energy use. The use of ICB in different assemblies of the envelope 

of buildings can reduce the operational energy use due to its low thermal conductivity but also 

because of its low thermal diffusivity. However, while the thermal conductivity is always 

considered in building design or by thermal regulations, the consideration of the thermal diffusivity 

of insulation materials applied in an external building assembly requires the analytical calculation of 

the thermal delay of multi-layered systems. This requirement prevents the consideration of the 

thermal diffusivity, and of the corresponding thermal delay of the external wall or roof, in a regular 

basis. 

If the thermal diffusivity is also considered in the comparison of the environmental, economic and 

energy performance of insulation materials used in buildings envelope, the use of ICB would lead to 

a thermal delay of the assembly higher than 1.5 times the one of other concurring materials with the 

same thickness (but with higher thermal diffusivity) [25]. However, the quantification of this 

advantage of ICB in the three dimensions of performance referred would only be possible by: 

considering a specific building and considering different insulation materials applied in an external 

assembly (taking into account the resulting thermal decays); providing a dynamic thermal 

simulation of the performance of the building during a whole year to calculate the corresponding 

heating and cooling needs; applying a method to provide an assessment of the life cycle 

performance from cradle-to-cradle of these assemblies in these dimensions such as 3E-C2C [26, 

27]. 

C1-C4 - End-of-life stage, and D - Benefits and loads beyond the system boundary. The 

environmental impacts and loads of ICB at stages C1-C4 and D depend on the building assembly of 

the envelope where it is installed. In fact, as referred before, samples of ICB with 50 were tested and 

presented a thermal conductivity similar to a new board. These samples were in good condition, except 

for the damage caused by demolition, and were cleaned of adhesive or stone wastes and fully recycled 

by granulation and placed in the market as regranulate of ICB [23]. Therefore, it can be sated that ICB 

applied in e.g. cavity walls can be completely recycled and reused as granulate at end-of-life. 

However, when ICB is applied as a component of an ETICS or ITICS system, it cannot be physically 

separated from the remaining ones, and it has to be considered that they are mixed after demolition, i.e. 

considered as undifferentiated construction and demolition waste (CDW; waste code 17 09 04 - mixed 

construction and demolition wastes [28]) and sent to landfill [6]. 

Environmental impacts were calculated in both cases for stages C and D (Table 3), considering: 

 The transportation of the discarded product as part of the waste processing (C2, e.g. to a 

recycling site) and transportation of waste (C2, e.g. to final disposal); 
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 The waste processing (C3, e.g. collection of waste fractions from the deconstruction and waste 

processing of material flows intended for reuse, recycling and energy recovery); 

 The waste disposal, including physical pre-treatment and management of the disposal site (C4); 

 The benefits and loads beyond the system boundary (3R potential of CDW and of other waste flows). 

The environmental impacts of demolition (sub-stage C1 - deconstruction, including dismantling 

or demolition, of the product from the building, including initial on-site sorting of the materials) 

were not considered since they are similar for all the alternatives under assessment. The 

environmental impacts of transporting and disposing of the CDW were based on Portuguese case 

studies which used data from waste operators [29]. Waste treatment processes from Ecoinvent 

database were used to model the referred disposal of each waste stream generated. 

Table 5 shows the environmental benefits of ICB recycling at end-of-life, which can result in 

savings of 4% of the consumption of non-renewable primary energy in the production of these 

boards and represent 5% of the cradle to gate GWP, due to avoiding “falca” extraction (but 

considering the transport from the construction site to the plant). However, when ICB is a part of 

internal or external insulating system, its transportation and landfilling have to be added to the 

cradle to gate environmental impacts, and can represent between 1% (in AP) and 71% (in EP) of 

these impacts in the most important categories. 

Discussion 

This section presents a discussion of the methodology used and of the results achieved in this paper, 

namely for the product and end-of-life stages. 

Cradle to gate (A1-A3) environmental impacts. There is yet no complete LCA study available 

worldwide concerning ICB apart from the one presented in detail in this paper, neither any 

environmental declaration. These LCA results are therefore original at an international level, in that 

no LCA data set was identified for very similar (nor similar) products. In fact, the extraction of the 

only raw material of ICB - “falca” - was modelled using a process from Ecoinvent (as referred) that 

is based on data from Germany and Portugal extrapolated for Europe. This process is used in 

Ecoinvent to model the production of a “cork slab” that is “used as underlay for floating floorings or 

as insulation material”. 

Data for the production of this cork slab was collected from a “major producer in Portugal”, but it 

must be referred that cork “underlays” and ICB are produced in different plants using different raw 

materials. While the former use cork waste from cork wine stopper production agglomerated with 

resins, the latter use “falca” (the waste wood that results from periodical paring and pruning operations 

of cork oak trees [19]) and no additional admixtures or artificial resins. Therefore, the “cork slab” 

process of Ecoinvent corresponds to a mixture of production processes from different plants, their 

disaggregation being impossible to a practitioner without having access to the complete information 

concerning the data collection [6]. 

“Raw material extraction and processing and processing of secondary material input” (A1) makes a 

significant contribution to the cradle to gate environmental impacts of several insulation materials [5], 

but that is not the case of ICB that is based on natural raw materials and which production promotes 

recycling of agricultural waste (Table 4). The LCA results of the ICB “product stage” also show that 

some life cycle stages such as transportation of raw materials (A2), packaging and packaging waste 

(A3.1 and A3.3, respectively), may not be discarded in a cradle to gate study of a construction material 

because they can make a significant contribution to some environmental categories (Figure 4).  
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Table 3 - Detailed life cycle stages of building materials classification based on European standards (adapted from [14, 30]) 

LCA boundaries Life cycle stages / LCA information modules Life cycle stage designation and description 
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Product stage (A1-A3) 
A1 - raw material extraction and processing, processing of secondary material input 

A2 - transport to the manufacturer; A3 - manufacturing 

G
at

e 
to
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v
e
 

Construction process stage (A4-A5) 
A4 transport to the building site 

A5 installation in the building 

Use stage - information modules related to the building fabric (B1-B5) 
B1- use or application of the installed product; B2 - maintenance; B3 - repair; 

B4 - replacement; B5 - refurbishment 

Use stage - information modules related to the operation of the building (B6-B7) 
B6 operational energy use 

B7 operational water use 

End-of-life stage (C1-C4) 
C1 - de-construction, demolition; C2 - transport to waste processing; 

C3 - waste processing for reuse, recovery and/or recycling (3R); C4 - disposal 

  Benefits and loads beyond the system boundary (D) D reuse, recovery and/or recycling (3R) potential 

 

Table 4 - LCA results for each sub-stage of the “product stage” (A1-A3) of one cubic metre of ICB (with a density of 110 kg/m
3
) 

Category indicator Unit 
Life cycle stages (total per 1 m

3
) 

A1-A3 A1 A2 A3.1 A3.2 A3.3 

PE-NRe MJ 8.21E+02 1.19E+02 1.73E+01 1.54E+02 5.25E+02 5.56E+00 

PE-Re MJ 7.68E+03 6.83E+03 2.31E-02 7.53E+01 7.74E+02 1.18E+00 

ADP kg Sb eq 3.31E-01 4.91E-02 8.47E-03 6.47E-02 2.07E-01 1.76E-03 

AP kg SO2 eq 9.05E-01 4.47E-02 5.80E-03 1.99E-02 8.34E-01 1.07E-03 

EP kg PO4
3-

 eq 4.03E-01 1.19E-02 1.33E-03 4.87E-03 3.84E-01 4.65E-04 

GWP kg CO2 eq 4.02E+01 7.15E+00 1.23E+00 4.92E+00 2.67E+01 2.33E-01 

ODP kg CFC-11 eq 2.78E-06 9.43E-07 2.33E-09 1.12E-07 1.71E-06 1.37E-08 

POCP kg C2H4 6.38E-02 7.43E-03 1.36E-04 1.33E-03 5.49E-02 4.71E-05 

 

Table 5 - LCA results for the End-of-life stage (C2-C4) and for Benefits and loads beyond the system boundary (D) of one cubic metre of ICB (with a density of 110 kg/m
3
), and 

comparison with A1-A3 (Table 4) 

Category indicator Unit 
C2-C4; D (total per 1 m

3
) 

ICB in cavity walls (% of A1-A3) ICB in ITICS or ETICS system (% of A1-A3) 

PE-NRe MJ -3.24E+01 (-4%) 4.15E+01 (5%) 

PE-Re MJ -2.05E+03 (-27%) 5.77E-01 (0%) 

ADP kg Sb eq -1.31E-02 (-4%) 1.79E-02 (5%) 

AP kg SO2 eq -1.23E-02 (-1%) 9.95E-03 (1%) 

EP kg PO4
3-

 eq -3.30E-03 (-1%) 2.88E-01 (71%) 

GWP kg CO2 eq -1.91E+00 (-5%) 6.88E+00 (17%) 

ODP kg CFC-11 eq -2.83E-07 (-10%) 3.41E-07 (12%) 

POCP kg C2H4 -2.21E-03 (-3%) 1.87E-03 (3%) 
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A1-A3 - carbon dioxide flows (uptakes and emissions). The GWP figures for the “product 

stage” (A1-A3) of ICB presented in Table 4 did not consider the CO and CO2 emissions from the 

boiler and from the autoclave. These emissions are biogenic and are presently not considered by the 

most used EIAM (including the most recent version of CML). The same occurs with the CO2 

captured during cork oak tree growth, namely by “falca” used in ICB production and cork powder 

bought externally for the boiler (Figure 5). However, ICB raw material is renewable and able to 

capture CO2 from the atmosphere, and a significant quantity of biogenic CO2 is released to the 

atmosphere during ICB production, despite that these flows are not considered in the most recent 

LCA studies. Therefore, Table 6 shows a sensitivity analysis of the consequences of this 

methodological choice. It was found that cradle to gate (A1-A3) GWP results are very dependent on 

the methodological procedure chosen. In fact, considering CO2 capture for “falca” leads to a 

significant negative balance of -435 kg CO2 eq per cubic meter of ICB, while the figure achieved 

using CML was positive (40.2 kg CO2 eq). Considering biogenic CO2 emissions is not sufficient to 

offset CO2 uptake, but the result for GWP during manufacturing (A3.2) increases almost seven 

times (even considering CO2 uptake by the cork powder bought externally). 

Table 6 - GWP for each sub-stage of the “product stage” (A1-A3) of one cubic metre of ICB (with a density of 110 

kg/m
3
) - comparison between CML and the consideration of CO2 capture and biogenic CO2 emissions 

Method 

Category 

indicator 
Unit 

Life cycle stages (total per 1 m
3
) 

A1-A3 A1 A2 A3.1 

A3.2 - fossil 

CO2 

emissions 

A3.2 - biogenic 

CO2 emissions 

A3.2 - CO2 

capture 
A3.3 

EIAM CML (Table 4) 

GWP 
kg CO2 

eq 

40.2 7.15 1.23 4.92 26.7 - - 0.233 

Consideration of CO2 

capture and biogenic 

CO2 emissions 

-435 -620 1.23 -1.12 
185 

0.170 
26.7 222 -6.36E+01 

A1

CO2 capture

A3.2

CO2 biogenic

A3.2

CO2 fossil

A3.2

CO2 capture

Cork oak tree 

growth
Boiler and autoclave Cork powder

 

Figure 5 - CML only considers CO2 fossil emissions (in grey) and does not consider CO2 capture during tree growth or 

biogenic CO2 emissions 

A3 (manufacturing) - Allocation procedure. The requirements for the allocation procedure to 

be considered in LCA studies are included in international and European standards [10, 11, 14]. 

These requirements were taken into account when modelling ICB production, to allow the artificial 

division of the input and output flows (and relevant environmental impacts) of the operation of the 

plant by the different products manufactured in order to assign a proportion to the product system 

under study. A summarized description of the allocation procedure followed in the LCA study is 

presented in this section, including a comparison of the consequences of the choice of a physical 

(e.g. volume or mass) or economic allocation. 

The allocation procedure is most critical for products that are co-produced with other goods and/or 

for which manufacturing results in production waste that is recycled inside the plant and sold as a 

co-product. The production of ICB includes the latter situation because co-produces regranulate 

from the milling of production waste. Three allocation alternatives were considered for this 

manufacturing process: volume, mass and economic allocation (Table 7).The first option is the most 

obvious and direct, because all production flows are measured by the company based on the final 
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production volume of each product (boards and regranulate). However, allocation based on the final 

volume does not express the physical relationship between the products during the production 

process (the density of the boards is 110 kg/m
3
 and the bulk density of regranulate is 70 kg/m

3
). The 

option was therefore to apply mass allocation (using the final production volume and corresponding 

density or bulk density) between these two products in order to correctly express the physical 

relation between them during manufacturing [5]. 

Allocation can also be economic, especially when the difference in revenue from the co-products is 

not low, which can be estimated at 9% or more (1% or less is considered very low and more than 

25% is regarded as high, according to European standards (CEN, 2012)). In this case the difference 

in revenue between ICB boards and regranulate is around 27%, which is high. Taking into account 

the proceeds from these revenues [31], it was found that economic allocation can increase the share 

of ICB boards by 4% (Table 7). However, this alternative was not selected because it leads to final 

results that do not respect the underlying physical relationships between the products. Moreover, 

LCA results achieved using economic allocation do not express the authentic environmental impacts 

related to the production of each co-product. Furthermore, these results cannot be compared with 

available LCA results for the same products (in LCA databases or EPD) because the latter are 

usually achieved using allocation based on physical relations [5]. 

Table 7 - Manufacturing share of ICB boards and ICB regranulate depending on the allocation procedure [5] 

Allocation procedure 
Manufacturing share (%) 

ICB boards ICB regranulate 

Volume 75 25 

Mass 83 17 

Economic 87 13 

A3.2 - Energy processes. Processes included in the Ecoinvent database [18] for each energy 

carrier appropriately represent the reality of Western countries, including Portugal, namely the 

interdependent network between countries that characterizes the international trade in electricity 

[32]. Therefore, these were used as a basis to model the energy supply of the production processes 

studied, while the corresponding quantification was carried out using site-specific data. Based on a 

specific composition of these energy carriers, the Ecoinvent database also includes processes that 

correspond to the national electricity supply for industrial (Electricity, medium voltage, at grid/PT 

U) consumers, based on the energetic mix of 2004. However, to accurately estimate the 

environmental impacts in terms of energy consumption for the production of ICB, these processes 

were updated using the latest information available concerning the Portuguese electricity mix (data 

from 2011) [33]. The processes themselves were not actually modified, rather their share in the 

national electricity mix. The use of the national electricity mix that expresses the present reality is 

even more important when the manufacturing (A3) is energy intensive like in ICB production, and, 

indeed, most of the environmental impacts of the life cycle of the product come from this stage [5]. 

C2-C4 and D - carbon dioxide flows (uptakes and emissions). The GWP figures for the “End-

of-life stage” (C2-C4 and D) of ICB presented in Table 5 did not consider the CO2 captured during 

cork oak tree growth, namely by the “falca” that is used in ICB production. However, if this flow is 

considered, the result will not be the most desired for the ICB from a cavity wall: instead of saving 

GWP, the ICB recycling at end-of-life will result in a significant impact in this category (1.86E+02 

kg CO2 eq) because of the reuse of demolition waste replacing a raw material that captures CO2. 

The consideration of biogenic CO2 emissions in landfilling increases around 30% the GWP result 

for ICB in ITICS or ETICS system. 

Conclusions 

The cradle to gate LCA results per life cycle stage and environmental category of ICB have been 

presented and analysed, along with the identification of the processes that contribute most to each 

category. A sensitivity analysis was performed to evaluate the consequences in LCA results of: 
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physical and economic allocation; carbon flows (i.e. uptakes and emissions); the expected service 

life and thermal diffusivity of ICB. The latest information available on the Portuguese electricity 

mix was considered to accurately estimate the environmental impacts of the company arising from 

the consumption of energy for the production of ICB. 

The LCA results presented here are considered scientifically sound since they were achieved through a 

consistent methodology (described in detail in the paper), which also takes into account the most 

recent European standards, and subjected to a full set of sensitivity analysis processes. These results 

are also innovative and up-to-date on an insulation product for use in buildings, in particular because 

they include for the first time the “cradle to cradle” environmental performance of ICB. 
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Resumo. Atualmente, pesquisadores têm levado em consideração a redução do consumo de energia 

em vários setores industriais. Este trabalho trata de uma revisão de literatura para avaliação do 

consumo de energia devido à produção de misturas asfálticas para a construção de pavimentos 

rodoviários. A seleção do tipo de pavimento envolve alguns fatores tais como o tráfego atuante, o 

desempenho dos materiais constituintes, o dimensionamento e o local de aplicação. 

Tradicionalmente, o processo de seleção do tipo de pavimento utilizado pelos órgãos rodoviários 

responsáveis pela construção de rodovias, identifica e seleciona o tipo mais durável, com menor 

custo e melhor desempenho da estrutura. Entretanto, durante as últimas décadas, tem crescido a 

necessidade de compreender como a infraestrutura rodoviária pode impactar negativamente o 

habitat e os ecossistemas. Atualmente, os órgãos rodoviários necessitam desenvolver uma 

metodologia para manter ou restaurar os sistemas ecológicos e, suas funções e valores, em relação à 

infraestrutura rodoviária. Um elevado consumo de energia é necessário para aquecer os materiais 

utilizados para fabricação das misturas asfálticas a quente. Assim, a redução do aquecimento é uma 

das principais metas de redução de consumo de energia e impacto ambiental. A metodologia 

utilizada descreve os procedimentos utilizados em alguns países para redução de consumo de 

energia na produção de misturas asfálticas de pavimentos. Como resultado, concluiu-se que o uso de 

técnicas de misturas asfálticas produzidas a baixas temperaturas pode reduzir consideravelmente o 

consumo de energia e o impacto ambiental. Entretanto, as técnicas adotadas carecem de maiores 

estudos, considerando o planejamento e desenvolvimento de políticas para reduzir o consumo de 

energia e avaliação do desempenho estrutural dos pavimentos. Com base nos estudos apresentados 

torna-se possível a redução do consumo de energia no setor de pavimentação. 

Introdução 

A maioria das rodovias pavimentadas no mundo utilizam pavimentos flexíveis com revestimento de 

misturas asfálticas. Os pavimentos são estruturas com várias camadas, sendo o revestimento 

destinado a receber as cargas de tráfego. Por mais de um século, as estradas vêm sendo 

pavimentadas com misturas quentes, produzidas em usinas de asfalto, o que demanda um elevado 

consumo de energia. Entretanto, nos últimos anos, buscam-se alternativas na produção de misturas 

asfálticas que possam reduzir o consumo de energia, aliado ao benefício ambiental. 

De acordo com o disposto na Constituição Federal do Brasil, para a execução de obras de atividades 

potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, como a construção e 

pavimentação de estradas, deve ser elaborado o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório 

de Impacto Ambiental (RIMA). Ainda, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) avalia o 

licenciamento das atividades modificadoras do meio ambiente [1]. Entretanto, o consumo de 

energia despendido e formas de redução deste, ainda não são exigidos nestes estudos. 

Este trabalho trata de uma revisão de literatura da avaliação do consumo de energia para tais a 

produção de misturas asfálticas quentes e de algumas alternativas de redução de energia como as 

misturas mornas e semimornas. Adicionalmente são apresentados resultados referentes às misturas 

com asfalto de concreto de cimento Portland. Para tanto se avaliou o consumo de energia referente à 
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produção de agregados, produção de misturas asfálticas em usinas, bem como sua aplicação em 

campo. Foram avaliados estudos conduzidos nos países: Estados Unidos, Islândia, França, Espanha, 

Dinamarca e Chile. Concluiu-se que as técnicas apresentadas constituem boas alternativas para a 

redução do consumo de energia. Entretanto, é necessário o conhecimento da estrutura do pavimento 

a ser adotada e o desempenho estrutural dos revestimentos para a validação dos resultados. 

Pavimentos rodoviários 

Classificação dos pavimentos. Os pavimentos são classificados em [1]: (i) flexível – todas as 

camadas sofrem deformação elástica significativa sob o carregamento aplicado e a carga se distribui 

em parcelas equivalentes entre estas. Exemplo: pavimento constituído por uma base de brita (brita 

graduada, macadame) ou por uma base de solo pedregulhoso, revestida por uma camada asfáltica; 

(ii) semirrígido – caracteriza-se por uma base cimentada por aglutinante com propriedades 

cimentícias como, por exemplo, uma camada de solo cimento revestida por uma camada asfáltica; 

(iii) Rígido – o revestimento apresenta uma elevada rigidez em relação às camadas inferiores e, 

absorve praticamente todas as tensões provenientes do carregamento aplicado. Exemplo: pavimento 

constituído por lajes de concreto de cimento Portland. 

Na Europa, 90% dos revestimentos são executados com misturas asfálticas. Nos Estados Unidos 

este percentual é de 92% [2]. No Brasil, aproximadamente 98% dos pavimentos rodoviários são do 

tipo flexível. Desta forma, este trabalho tem como foco principal os pavimentos flexíveis. 

Ciclo de vida de um pavimento. O ciclo de vida de um pavimento pode ser dividido em cinco 

fases [3]: (1) produção de materiais; (2) construção; (3) operação; (4) manutenção; (5) fim da vida 

útil. Cada fase é constituída por componentes que representam uma interação entre o pavimento e o 

ambiente. Os componentes representam os processos diretos, pelos quais o pavimento pode 

impactar o meio ambiente e, processos indiretos que não estão representados, incluem os processos 

de apoio para estes componentes. Por exemplo, a produção de misturas asfálticas demanda 

diretamente um determinado consumo de energia na usina de asfalto, mas, indiretamente, para 

produzi-las, é necessário o emprego de agregados, que para serem produzidos, consomem energia. 

Misturas asfálticas 

Produção de agregados. A produção de agregados (graúdos e miúdos) utilizados na produção 

de misturas asfálticas é   

 
Fig. 1. Fluxograma de uma britagem (Baseado em [1]) 

Após a extração na pedreira, os blocos de rocha são transportados para o início da britagem. As 

fases de britagem, em função das faixas granulométricas das misturas, são as seguintes [1]: 
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 Fase 1 – britagem primária (britadores de mandíbula); 

 Fase 2 – britagem secundária (rebritadores de mandíbula/girosféricos (rebritadores de cone)); 

 Fase 3 – britagem terciária (girosféricos (rebritadores de cone)). 

Posteriormente, os agregados são peneirados e distribuídos em pilhas por correias transportadoras, 

de acordo com a granulometria. 

Produção de ligantes. O asfalto (betume) utilizado em pavimentação é um ligante betuminoso 

que provém da destilação do petróleo, com as seguintes propriedades: adesivo termoviscoplástico, 

impermeável à água e pouco reativo [4]. No Brasil, os asfaltos convencionais são classificados por 

penetração com a sigla CAP (Cimento Asfáltico do Petróleo). São ainda produzidos asfaltos 

modificados com adição de polímeros, o que no Brasil, em geral, a modificação é realizada na 

refinaria e, outros tipos de asfaltos diluídos (emulsões, outros). A Figura 2 ilustra o esquema de 

produção dos ligantes. A Figura 3 mostra a porcentagem dos tipos de ligantes utilizados no mundo, 

na qual se observa que o maior consumo de ligantes é do tipo convencional. 

 
Fig. 2. Esquema da produção de ligantes 

 

Fig. 3. Uso de ligantes asfálticos no mundo (Baseado em [5]) 

Tipos de misturas asfálticas. Na maioria dos pavimentos brasileiros utiliza-se como 

revestimento uma mistura de agregados minerais de vários tamanhos com ligantes asfálticos, que 

são as misturas asfálticas. As misturas podem se distinguir da seguinte maneira [4]: 

 Quanto ao local de fabricação – em usinas específicas ou preparadas na pista 

(microrrevestimentos, lama asfáltica, misturas recicladas, tratamentos superficiais). As misturas 

recicladas, com o uso de materiais reciclados do revestimento a ser reabilitado (em inglês, RAP – 

Reclaimed Asphalt Pavement) podem ser usinadas ou fabricadas na pista; 

 Quanto à temperatura de fabricação – a quente (uso de CAP ou asfaltos modificados), fria ou 

cold mixtures (uso de emulsões), morna ou warm mix e semimorna ou half-cold mix (estas duas 

com o uso de emulsões e aditivos de redução de temperatura); 

 Quanto à composição granulométrica – densa ou dense-graded, aberta ou open-graded e 

descontínua ou gap-graded. 

Dependendo da composição granulométrica e do tipo de ligante, as misturas asfálticas recebem 

diversas denominações, como: camada porosa de atrito, stone mastic asphalt, com asfalto borracha, 

de elevado módulo, etc. 

Relativamente ao consumo de energia, o aquecimento dos agregados e do ligante é um dos fatores 

mais influentes. A Figura 4 apresenta a relação entre a temperatura de usinagem e o consumo de 

combustível considerando os tipos de misturas [6]. 

Para a produção de misturas quentes são necessárias temperaturas entre 150 e 180ºC, enquanto as 

misturas mornas e semimornas requerem aquecimento parcial dos agregados e uso de emulsões, 

com temperaturas de usinagem em torno de 100ºC. 
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Fig. 4. Classificação das misturas asfálticas quanto à temperatura de aquecimento (Baseado em [6]) 

Produção de misturas asfálticas. A fabricação das misturas asfálticas é realizada em usinas 

(centrais) que são instalações industriais onde os agregados e o asfalto são misturados, de modo a 

resultar, nos vários tipos de misturas [7]. As usinas podem ser móveis ou fixas, do tipo volumétrica, 

gravimétrica, drum mix ou bach mix. A Figura 5 apresenta um layout de uma usina gravimétrica e 

seus principais componentes, sendo esta o tipo mais utilizado no Brasil. 

 

 

Legenda: 

1 – Agregados, 2 – Silos frios, 3 – Esteira 

transportadora, 4 – Tambor secador, 5 – Filtro, 

6 – Aquecimento do ligante,,7 – Silos quentes 

8 – Silo balança, 9 – Peneirador, 

10 – Misturador, 11 – Descarga. 

Fig. 5. Layout de uma usina do tipo gravimétrica (Baseado em [8]) 

Nas usinas, o tambor secador requer um elevado consumo de energia, uma vez que sua função é, 

por meio do aquecimento dos agregados até a temperatura especificada para a mistura, promover a 

remoção da água contida neles. 

Alguns fatores influem no menor consumo de combustível do queimador e na capacidade de 

elevação da temperatura dos materiais. Para um dado volume, o mais importante deles é o teor de 

umidade que os agregados encerram. 

Outros fatores são: a temperatura ambiente; o correto dimensionamento do secador quanto ao 

diâmetro e o comprimento; a quantidade de calorias do combustível usado no queimador; a 

velocidade do gás no tambor [1]. O aquecimento do ligante é necessário para reduzir a viscosidade 

do asfalto, de modo que possa ser misturado aos agregados, o que leva a um consumo elevado de 

energia. 
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Consumo de energia 

A produção de misturas asfálticas quentes requer energia para aquecer os agregados e os ligantes a 

elevadas temperaturas. No caso de misturas modificadas, além do aquecimento dos materiais é 

necessária uma modificação na usina de asfalto como a introdução de agitadores nos tanques dos 

ligantes [9]. Para reduzir o consumo de energia têm sido empregadas misturas que permitem a 

redução da temperatura durante a produção e aplicação. De modo a preservar recursos naturais 

empregam-se ainda materiais reciclados com reutilização de ligante e agregados e borracha de 

pneus usados que propiciam um elevado desempenho mecânico. 

Estudos de caso. Em estudos desenvolvidos nos Estados Unidos (Estado de Nova Iorque) pelo 

National Technology Development (2009) [8] foram quantificados os impactos energéticos do uso 

de materiais asfálticos reciclados para a construção de pavimentos [10]. Os resultados mostraram 

que o impacto no consumo de energia é influenciado pela quantidade e teor de umidade dos 

materiais reciclados e, pela temperatura de fabricação da mistura. A Figura 6 mostra um 

comparativo do consumo de energia para secagem e aquecimento de agregados virgens e dos 

materiais reciclados (ambos por tonelada de mistura). Para ambos estão fixados a temperatura de 

mistura de 160ºC e teor de umidade de 5%. De acordo com este estudo, o consumo de energia é 

mais elevado quando se utiliza materiais reciclados, de modo que o consumo é maior com o 

aumento da porcentagem deste material. 

 
Fig. 6. Consumo de energia para secagem e aquecimento de agregados e de materiais reciclados (Baseado em [8]) 

Kristjánsdóttir et al. (1998) consideram que a redução do consumo de energia pode ser obtida por 

meio do uso de misturas mornas, de acordo com estudos realizados na Islândia. Para este tipo de 

misturas foram desenvolvidas determinadas tecnologias, listadas e caracterizadas na Tabela 1. A 

utilização de misturas mornas objetiva, além da redução da temperatura, a redução da viscosidade. 

Como desvantagens do uso destas misturas, tem-se a elevação dos custos pelo uso de aditivos [11]. 

Tabela 1: Tecnologias de misturas mornas (Baseado em [11]) 

Características/Tipo WAM Foam Aspha-Min® Sasobit® Evotherm 

Tecnologia Processo em 2 partes: 

adição de asfalto mole; 

adição de asfalto 

espumado 

Zeólitas 

(25[%] de água) 

Uso de 

parafina 
Emulsão (70[%] 

de asfalto com 

aditivos) Recomendações e taxas 
0,3[%] por peso da 

mistura 

0,8 a 3[%] em 

peso de asfalto 

Redução de temperatura [ºC] 43 a 63 30 180 a 54 50 a 75 

Modificações na usina 
Sim, pelo asfalto 

espuma 

Sim, para adição de 

material 

Adicionado à 

mistura sim e 

ao asfalto não 

Nenhuma 

Redução do consumo de 

energia [%] 
30 a 40 30 20 50 a 75 

Obs.: A temperatura de redução da produção das misturas relaciona-se à temperatura de 160ºC de uma mistura convencional. 

Na França, Chappat e Bilal (2003) avaliaram o consumo de energia para diferentes misturas, 

relativamente a: ligante produção, transporte e aplicação (por m
2
). A estrutura dos pavimentos foi 

dimensionada para um período de 30 anos. Os resultados, apresentados na Figura 7, mostraram que 
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a mistura fria consome menos energia, entretanto este tipo não apresenta um desempenho mecânico 

satisfatório para elevados volumes de pesados. As misturas mornas e com materiais reciclados 

consomem menos energia que a mistura convencional, contudo a mistura com concreto de cimento 

Portland apresentou um elevado consumo de energia [12]. 

 
Fig. 7. Consumo de energia para diferentes estruturas de pavimentos (Baseado em [12]) 

Para as misturas asfálticas convencionais (com ou sem materiais reciclados) e mornas, o consumo 

de energia é mais elevado na produção dos ligantes e na produção. Numa usina de asfalto, o maior 

consumo de energia é relativo à secagem e ao aquecimento dos agregados. 

O teor de umidade dos agregados é um importante parâmetro de controle do desempenho de uma 

usina de asfalto, o que depende da forma de extração na pedreira e da maneira como os agregados, 

nas pilhas da usina, são protegidos das chuvas. Estudos de Peinado et al. (2011) [13] na Espanha 

mostraram que o consumo de energia durante a produção de usinas asfálticas é fortemente 

influenciado pelo teor de água dos agregados. Um aumento de 4% do teor de água implica em um 

aumento de 60% no consumo de energia no tambor secador. A energia demandada é de 

aproximadamente 2,62 kWh para um aumento de 10ºC na temperatura da mistura e de 8,21 kWh 

para cada acréscimo de 1% no teor de umidade [13]. 

Relativamente ao tipo de combustível utilizado nas usinas de asfalto, são utilizados combustíveis 

fósseis (asfaltos destilados, gás natural, carvão) para secar e aquecer os agregados e eletricidade 

para os outros equipamentos. Para produzir uma tonelada de mistura asfáltica são necessários, 

aproximadamente, 300.000 BTUs para secar e aquecer os agregados, o que representa 7,6 a 11,4 

litros de combustível tipo diesel ou 2,5 a 3,5 m
3
 de gás natural. 

Na Suíça foi avaliado o consumo de energia em sete usinas de asfalto para as diferentes fontes de 

combustível, cujos resultados são apresentados na Figura 8. A usina 7 é a única que contém 

instalações para a produção de misturas mornas. Considerando a produção de misturas 

convencionais, o consumo de energia variou de 84 kWh/t a 118 kWh/t com uma média de 99 kWh/t 

(356 MJ/t). É possível observar ainda que o consumo de energia para produção de misturas mornas 

é relativamente inferior quando comparado às misturas convencionais [15]. 

Na Dinamarca, Zaumanis et al. (2011) [16] avaliaram o consumo de energia necessário para a 

construção de revestimentos de pavimentos com misturas mornas e quentes, contendo ou não 

materiais reciclados. Os resultados representam o consumo para construção de uma área de 4000 m
2
 

ou 395 toneladas de revestimento. Foram produzidas as seguintes misturas: quente, (convencional 

de referência); morna com 20% de aditivos; morna com 50% de aditivos, convencional com 50% de 

materiais reciclados e, morna com 40% de materiais reciclados. Os resultados estão ilustrados na 

Figura 9. 
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Fig. 8. Consumo de energia em usinas de asfalto (Baseado em [15] ). 

 
Fig. 9. Consumo de energia para construção de revestimentos de pavimentos 

(Baseado em [16]) 

Os resultados mostraram que as misturas mornas reduzem o consumo de energia em até 18% 

quando comparadas à mistura de referência. Entretanto, em geral, a produção demanda o maior 

consumo de energia. No caso deste estudo, a adição de materiais reciclados na mistura morna não 

gerou o aumento do consumo de energia, diferente para o caso da mistura convencional com 

materiais reciclados [16]. 

Gambatese e Rajendran (2005) [17] avaliaram, nos Estados Unidos (Estado do Oregon), o consumo 

de energia para extração, produção e aplicação de pavimentos de concreto de cimento Portland e de 

misturas asfálticas convencionais, para uma vida útil de 10 anos.  Neste estudo concluíram que o 

pavimento de concreto de cimento Portland consome 4,58x10
6
 MJ, enquanto que o pavimento com 

misturas asfálticas convencionais, 3,78x10
6
 MJ. Para ambos, o consumo de energia para a extração 

dos agregados e aplicação das misturas em campo (6% para a mistura de concreto de cimento 

Portland e 9% para a mistura asfáltica) é muito inferior quando comparado à energia requerida para 

produção das misturas e dos ligantes (cimento e asfalto), 94% para a mistura de concreto de cimento 

Portland e 91% para a mistura asfáltica, como apresentado na Figura 10 [17]. 

No Chile, Thenoux et al. (2007) [18] propuseram uma metodologia para escolha da estratégia de 

reabilitação de pavimentos, considerando três tipos de alternativas, levando em consideração o 

tráfego esperado e a capacidade de suporte do solo de fundação. A Figura 11 apresenta o 

fluxograma da metodologia proposta. 

Na metodologia, as três alternativas propostas são: 1 – colocação de uma camada asfáltica sobre a 

camada degradada; 2 – reconstrução do pavimento, com remoção da camada degradada e colocação 

de uma nova camada asfáltica; 3 – reciclagem com asfalto espuma (em inglês, foamed asphalt). 

Desde 2002, o Chile tem adotado a reciclagem no próprio local com o uso de asfalto espuma, que 

não necessita de aquecimento dos agregados reutilizados, reduzindo assim, o consumo de energia. A 

técnica consiste no aproveitamento de 100% da camada de revestimento, que é pulverizada e 
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adiciona-se asfalto espuma, cimento Portland e filer. Após a reciclagem, mistura em equipamento 

próprio, aplicação e compactação deste material, uma fina camada de mistura asfáltica quente é 

colocada sobre esta [18]. 

 
Fig. 10. Porcentagem de contribuição de consumo de energia em pavimentos (Baseado em [17]) 

 
 

Fig. 11. Metodologia proposta no Chile [18] 

O estudo foi realizado para três tráfegos atuantes (número “N” de eixos equivalentes ao 

eixo-padrão) para um período de projeto de 10 anos. Para cada tráfego foi avaliado o consumo de 

energia das diferentes alternativas de reabilitação e ainda, com variação da capacidade de suporte do 

solo de fundação de 50 a 150 MPa. Os resultados estão apresentados na Figura 12. 

Os resultados apresentados na Figura 12 mostram que o consumo de energia é mais elevado quando 

a alternativa adotada é a reconstrução do pavimento. A alternativa 3, asfalto espuma, mostrou ter 

menor consumo que a alternativa 2, uma vez que na reciclagem os agregados não necessitam ser 

aquecidos. Para todas as alternativas e tráfegos atuantes, os resultados mostraram que quanto menor 

for a capacidade de suporte do solo de fundação, mais elevado será o consumo de energia. Este fato 

está relacionado com a espessura requerida para o pavimento, uma vez que quanto menor a 

capacidade de suporte do solo de fundação, maior será a espessura necessária do pavimento [18]. 

 
Fig. 12. Consumo de energia para diferentes tráfegos e solos de fundação (Baseado em [18]) 
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Discussão 

Durante muitas décadas não existia preocupação com a questão ambiental porque os recursos 

naturais eram abundantes e a poluição não era foco da atenção da sociedade. Entretanto, a partir da 

escassez dos recursos naturais, somado ao crescimento desordenado da população mundial e 

intensidade dos impactos ambientais estas questões têm sido amplamente discutidas, requerendo 

uma mudança de comportamento dos vários setores industriais, inclusive o rodoviário. 

Tradicionalmente, as misturas asfálticas utilizadas em revestimentos de pavimentos rodoviários são 

produzidas em elevadas temperaturas, o que demanda um elevado consumo de energia e, utilização 

de agregados virgens, sem preocupação com o uso intensivo de recursos naturais. Quanto aos 

pavimentos de concreto de cimento Portland, foi mostrado que o consumo de energia é 

extremamente elevado para produzi-los. 

No âmbito da engenharia rodoviária, os problemas ambientais levaram à busca por soluções 

técnicas que possam atender critérios de desenvolvimento sustentável. Desta forma, foram 

desenvolvidas misturas asfálticas que demandam um menor consumo de energia na sua produção, 

denominadas misturas mornas e semimornas. Relativamente à escassez dos recursos minerais, tem-

se procurado reaproveitar o revestimento existente por meio da reciclagem, denominado material 

reciclado. Foi demonstrado ainda que o consumo de energia em usinas de asfalto está intimamente 

relacionado com o teor de umidade dos agregados. 

Os estudos apresentados neste trabalho mostraram que as misturas mornas e semimornas reduzem o 

consumo de energia na sua produção. Ainda, os materiais reciclados podem ser reaproveitados, 

contribuindo com a conservação de recursos naturais. Entretanto, na avaliação do consumo de 

energia despendido na construção de pavimentos rodoviários deve levar em consideração a 

espessura das camadas, o que só pode ser avaliado por meio do dimensionamento da estrutura do 

pavimento. Desta forma, estudos realizados no Chile comprovaram que quanto maior for a 

espessura do pavimento, maior será o consumo de energia para construí-lo. 

Outro fator importante está relacionado com o desempenho mecânico das misturas asfálticas que 

promovem a redução do consumo de energia, o qual, seu comportamento como uma estrutura deve 

ser avaliado a partir do dimensionamento. Tanto para as misturas mornas e semimornas ou outras, a 

avaliação do consumo de energia deve considerar também seu desempenho mecânico. Para as 

camadas de revestimento, as metodologias de dimensionamento de pavimentos flexíveis limitam a 

deformação de tração na base da camada asfáltica para controle do fendilhamento por fadiga. 

Assim, dependendo do comportamento mecânico apresentado em ensaios de desempenho, a redução 

de energia obtida na confecção das misturas pode ser suplantada, uma vez que a espessura requerida 

no dimensionamento pode ser mais elevada em comparação a outras misturas a quente ou com 

polímeros. Isto porque quanto menor o desempenho estrutural da mistura asfáltica maior será a 

espessura necessária desta camada. As misturas asfálticas convencionais não vêm obtendo um bom 

desempenho estrutural quando o tráfego de caminhões pesados é elevado, o que levou ao 

desenvolvimento de misturas com melhor desempenho mecânico (misturas de módulo elevado e 

com polímeros), mas que podem demandar um maior consumo de energia em sua fabricação. Pode 

ocorrer que o consumo de energia de revestimentos em misturas que demandam uma maior 

espessura em campo seja comparado com misturas de elevado desempenho, mas que requeiram uma 

menor espessura de revestimento, o resultado pode não ser o esperado. 

Conclusão 

A produção de misturas asfálticas quentes requer energia para aquecer os agregados e os ligantes a 

temperaturas em torno de 160ºC, o que demanda um elevado consumo de energia. Para redução do 

consumo de energia, pesquisadores de diversos países estudaram misturas produzidas a 

temperaturas menores e introdução de materiais reciclados provenientes do revestimento a ser 

reabilitado. 



 

112 

 

Neste trabalho foi realizada uma revisão de literatura de acordo com estudos desenvolvidos em 

países como Estados Unidos, Islândia, França, Espanha, Dinamarca e Chile. Apesar de, nos 

projetos, o Brasil fazer exigência quanto ao impacto ambiental, ainda carece de estudos referentes 

ao consumo de energia devido à construção de pavimentos. Com base nos estudos apresentados, 

concluiu-se o seguinte: 

 As misturas mornas são capazes de reduzir o consumo de energia durante sua fabricação; 

 O uso de materiais reciclados, apesar da indiscutível e importante componente ambiental, 

somente auxilia na redução do consumo de energia na medida em que o teor de umidade dos 

materiais é baixo; 

 O consumo de energia é mais elevado durante a produção das misturas asfálticas; 

 Quanto menor for a capacidade de suporte do solo de fundação, mais elevado será o consumo de 

energia. 

Assim, sugerem-se algumas recomendações: 

 Avaliação do consumo de energia despendido durante a produção de misturas asfálticas; 

 Condução de ensaios de laboratório para avaliação do desempenho mecânico de cada mistura; 

 Promoção do dimensionamento da estrutura do pavimento; 

 Na usina de asfalto, cobrir os agregados para reduzir o teor de umidade; 

 Estabelecimento de normativas que demostrem, para cada projeto, o consumo de energia na 

construção dos pavimentos; 

 Obrigatoriedade de promoção da reciclagem, bem como do reaproveitamento de materiais, a 

exemplo, borracha de pneus usados. 
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Resumo. Com a intenção investigar soluções arquitetônicas sustentáveis utilizadas no passado, 

o presente artigo resgata a hipótese de que, aspectos estilísticos islâmicos, a princípio 

empregados em terras portuguesas para a obtenção de conforto ambiental, teriam sido trazidos 

para o Brasil colônia, que absorveu características que ajudaram a compor a nossa história. 

Neste contexto, efetuou-se um levantamento bibliográfico, onde foi possível apontar a 

probabilidade de que uma parcela dos primeiros colonos portugueses fossem de origem árabe. 

Portanto, as soluções construtivas no Brasil colonial, de uma maneira geral, foram 

influenciadas por outras civilizações que, aliadas às condicionantes locais, como a alta 

temperatura, elevado índice pluviométrico e realidade socioeconômica, deram origem à 

formação da arquitetura brasileira. Assim, este estudo analisa as estratégias arquitetônicas 

utilizadas para obtenção de conforto ambiental nas moradias coloniais luso-brasileiras e sua 

relação com as influências culturais, técnicas e materiais utilizados até aproximadamente início 

do século XIX, que devido a fatores políticos, sociais e avanços tecnológicos, foram se 

perdendo pouco a pouco. Atualmente, busca-se, cada vez mais, soluções bioclimáticas 

sustentáveis que, possivelmente, no passado já existiam. 

Introdução 

Segundo Lucio Costa, a arquitetura colonial brasileira, tem um valor tão genuíno que a faz um 

objeto de pesquisados mais interessantes: “Ora, a arquitetura popular apresentada em Portugal, a 

nosso ver, é de interesse maior do que a erudita. (...) Tais características, transferidas na pessoa dos 

antigos mestres e pedreiros incultos para a nossa terra, longe de significarem um mau começo, 

conferiram desde logo, à arquitetura portuguesa na colônia, esse ar despretensioso e puro que ela 

soube manter” [1] . 

Sem duvida alguma, foi o clima o fator físico que mais interferiu na arquitetura brasileira. (...) 

Apresentando assim, temperaturas bastante elevadas durante o verão. Portanto, o primeiro problema 

que se colocava para os arquitetos era combater o calor e o excesso de luminosidade proveniente de 

uma insolação intensa [1] . 

Segawa afirma que a primeira publicação editada no Brasil, em 1878, voltada à questão da 

ventilação, foi escrita pelo engenheiro-arquiteto Luiz Schreiner, formado na Real Academia de 

Belas-Artes de Berlim e ativo no Rio de Janeiro, baseada nos trabalhos do General Morin, Luiz 

Degen, A. Pinzger entre outros autores com o ideário salubrista. Em sua retórica o autor incorporava 

a tradição colonizadora: 

“Até certo ponto, pode-se considerar a vida civilizada como uma luta contra 

o clima, nas latitudes altas não só contra o frio excessivo do inverno, mas 

também contra o calor demasiado do verão, e nas latitudes baixas contra o 

último” [2] . 
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O presente artigo apresenta o resultado de uma pesquisa bibliográfica sobre soluções para obtenção 

de conforto ambiental nas construções coloniais luso-brasileiras e sua relação com as técnicas 

utilizadas. Discutindo a sustentabilidade como um elemento importante para adequar a arquitetura 

ao clima tropical, quente e úmido do Brasil, a fim de promover bem estar ao usuário da construção, 

mesmo quando as formas e os materiais vernáculares eram os únicos recursos disponíveis para este 

fim.  

Com o intuito de chamar a atenção para os recursos construtivos utilizados no passado, o estudo que 

fundamentou este trabalho procurou, em um primeiro momento, observar as soluções arquitetônicas 

para obtenção de conforto ambiental térmico e visual, adotadas nas moradias urbanas do mundo 

islâmico e a principio empregadas em terras portuguesas. Posteriormente, foram levantadas 

informações que comprovassem a hipótese de que, influenciados pelo passado muçulmano, os 

portugueses teriam utilizado tais soluções arquitetônicas promotoras de conforto ambiental no 

Brasil durante sua colonização. 

Assim, essa análise tem como um de seus objetivos principais, ressaltar as soluções promotoras de 

conforto ambiental na arquitetura colonial luso-brasileira e a sua relação com as técnicas, materiais 

utilizados e métodos passivos. Sendo estes dois personagens, “influencia arquitetônica” e “conforto 

ambiental”, os principais condicionantes projetuais, responsáveis pela formação de elementos 

construtivos e fatos históricos que mudaram o destino da produção arquitetônica brasileira. 

Influências muçulmanas 

Ao longo da história as culturas desenvolveram suas próprias estratégias para a obtenção de 

conforto ambiental, mas foram os contatos interculturais que permitiram a assimilação e troca de 

ideias. Um exemplo disso ocorreu durante o processo de expansão da civilização muçulmana, que 

absorveu e aperfeiçoou soluções arquitetônicas promotoras de conforto ambiental de outros povos e 

civilizações. 

As cidades construídas ou adaptadas durante a expansão do Islã utilizaram controles térmicos 

naturais, tais como: arquitetura em terra, revestimentos que refletem a luz solar, pátios internos, 

fontes de água, vegetação, muxarabis. Ao utilizar tais soluções, a arquitetura islâmica procurava 

amenizar o calor de maneira sustentável, já que utilizava métodos passivos e materiais locais, 

causando pouco ou nenhum impacto ambiental. 

O mundo islâmico ocupou um vastíssimo território, inclusive Portugal. A dominação muçulmana do 

território português começou no século VIII e perdurou até o século XIII, quando os cristãos, em seu 

processo de retomada da península, conquistaram o Algarve [3] . 

O patrimônio arquitetônico de origem muçulmana em Portugal é inegável. No entanto, após o 

processo de reconquista cristã, os vestígios do passado muçulmano foram sistematicamente 

destruídos pelos novos governantes e o que restou, está voltando à tona através do trabalho de 

arqueólogos em regiões onde o Islã se fez mais presente [3]. Conforme verifica-se nas Fig. 1,2 e 3. 

                         
Fig.1: Mellah (bairro Judio),                                       Fig. 2: Centro histórico Cidade do Porto, 

Marrocos. [22]                                                              Portugal. [23] 
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Fig. 3: Centro histórico Ouro Preto – Brasil. [24] 

Colonização 

Por conta do vasto território conquistado que incluía terras na Ásia, África e América, Portugal foi 

elevado à potência mundial. Os portugueses constituíram um verdadeiro império que teve sua 

formação, expansão e apogeu entre os séculos XV e XVI. Nesse contexto a colonização do Brasil 

teve seu início em 1530. Portugal, que na época encontrava-se em difícil situação econômica, pois 

já havia perdido sua maior fonte de onde provinham seus recursos (terras orientais), deu início à 

ocupação da costa brasileira.  

Freyre (2003) aponta a probabilidade de que uma parcela dos primeiros colonos portugueses fosse 

de origem árabe. Esses “mouros” seriam, ou cristãos arabizados (os moçárabes), ou mudéjares 

(muçulmanos que continuaram na península após a reconquista e que foram submetidos aos reis 

cristãos), ou cristãos novos (incluindo muçulmanos que haviam se convertido ao cristianismo por 

causa da perseguição empreendida pela Santa Inquisição). O século XVI ainda guardava forte 

influência da presença dos muçulmanos como governantes e importantes atores sociais no território 

português, e conforme diversos autores, essa influência foi estendida às terras brasileiras [4,5,6].  

Parte desses colonos era composta por trabalhadores das chamadas “artes industriais” e dos “ofícios 

de utilidade urbana”. Muitos dos artífices coloniais que construíram as primeiras habitações, 

portanto, seriam homens que haviam sido formados na tradição muçulmana e teriam introduzido 

traços da arquitetura islâmica à arquitetura local.  

No primeiro século da colonização, não havia orientações sobre as condições ideais de construção, 

pois a costa da Colônia apresentava condições climáticas diferentes daquelas encontradas na 

Metrópole, o território era imenso e todos os recursos naturais ainda não eram conhecidos. Portanto, 

à princípio, os portugueses utilizaram a tecnologia indígena para construir suas moradias [7]. 

A adaptação dos seres humanos aos biomas áridos foi possível mediante a adoção de práticas que 

tinha como principal objetivo coibir a desidratação e o desequilíbrio térmico, por conta da 

evaporação insensível, haja vista que o clima é tão quente e seco, que o suor evapora extremamente 

rápido, não dando chance de que se perceba a transpiração [8].  

“Os povos que vivem e viveram nesses biomas desenvolveram estratégias 

que vão desde o tipo de vestuário, que minimiza a ação dos raios solares, até 

a construção de edificações que retardavam a entrada de ar quente de acordo 

com técnicas que foram difundidas e aperfeiçoadas no mundo islâmico” [8]. 

A arquitetura portuguesa, de uma maneira geral, se manifestou no Brasil através de sua aparência 

decorrente das técnicas, dos materiais de construção e da tentativa de repetir modismos estilísticos. 

Aqui, as condições socioeconômicas e o clima determinaram plantas, agenciamentos e partidos 

arquitetônicos peculiares na busca pelo conforto ambiental [9]. Sendo possível concluir que não há 

uma arquitetura vernácula portuguesa e sim varias. 
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Técnicas construtivas.  

Considerações iniciais. O clima quente dos trópicos, a matéria prima abundante e os 

conhecimentos prévios, tornaram a taipa e o adobe, vulgarizados pelos muçulmanos em Portugal, as 

técnicas construtivas mais utilizadas durante todo o período colonial [5]. Na história da arquitetura 

brasileira o termo “taipa” é genericamente usado para a utilização do solo, argila ou terra, como 

matéria-prima de construção [10].  

A taipa executada no Brasil colonial pode ser dividida em dois grandes grupos: a de pilão e a de 

mão. Inicialmente, a arquitetura colonial utilizou essas técnicas, devido à rápida construção e 

matéria-prima abundante na colônia. Mas logo adotaram também a alvenaria de pedra ou tijolos de 

adobe para levantar paredes, pois permitiam a construção de estruturas maiores [11]. 

Em regiões do interior da colônia, como o semiárido, soluções arquitetônicas promotoras de 

conforto ambiental, pertencentes à herança muçulmana, continuaram sendo usadas pelos 

construtores. Essas soluções que já estavam incorporados ao saber-fazer local podem ser observadas 

no patrimônio arquitetônico das cidades mais antigas, onde é recorrente o uso do adobe, taipa, 

azulejos, elementos vazados, etc. 

Taipa de mão. A taipa de mão, também conhecida como pau-a-pique ou mesmo sapê, era 

realizada em uma estrutura de madeira com vãos quadrados, uma trama denominada “gaiola”, 

preenchida com uma massa, feita da mistura de barro, água e fibras vegetais como mostra Fig. 4. 

Geralmente a massa era colocada nos vãos por dois taipeiros, posicionados um de cada lado da 

estrutura, que prensavam o barro energicamente contra a trama [11]. A taipa de pilão foi utilizada 

nas construções das paredes externas dos edifícios, enquanto a taipa de mão foi usada na construção 

de vedos de estruturas independentes ou para levantar paredes internas [10]. 

 
Fig. 4: Taipa de mão. [25] 

Taipa de pilão. A taipa de pilão recebe esse nome porque a matéria-prima é inserida em uma 

estrutura de madeira, o taipal, assim como Fig. 5, e socada com um grande pilão até ficar totalmente 

comprimida,. No período colonial, devido ao grande volume de terra utilizado e as dificuldades de 

transporte, a técnica era executada retirando a matéria-prima do local ou das proximidades. Toda a 

execução estava a cargo do taipeiro, o especialista em taipa, que utilizava conhecimentos empíricos, 

o tato e a visão para a seleção das argilas.  

A arquitetura em terra auxiliou os colonos na obtenção do conforto ambiental [11]. As paredes 

podiam ser construídas em taipa ou adobe; as mais estreitas eram as divisórias, que poderiam variar 

entre 12 e 22 centímetros de largura. Enquanto as paredes externas variavam de 30 a 120 

centímetros de largura, produzidas com material que evitava a propagação de calor do exterior para 

o interior das edificações.  

Adobe. O adobe, durante todo o período colonial, foi utilizado em painéis divisórios, em paredes 

estruturais, em muros externos e, em alguns casos, na construção de todo edifício. No caso das 

paredes estruturais, os colonos utilizavam adobes de maior porte, fiadas dobradas ou triplicadas[12]. 

Os tijolos de adobe, conforme Fig. 6, tinham na sua constituição básica argila fina ou silta, argila, 

areia, cascalho e água, formando uma “mescla básica”, a qual poderia ser acrescentada resinas e 
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fibras naturais, que aumentavam a plasticidade, evitavam trincas e diminuíam o tempo de secagem. 

Os colonos responsáveis pela fabricação do adobe tinham o conhecimento empírico de que a 

mistura ideal poderia variar dependendo do tipo de solo e do tipo de alvenaria que se pretendia 

levantar [12]. 

 
Fig. 5: Taipa de pilão. [26] 

 
Fig. 6: Adobe. [27] 

Revestimentos. As paredes de taipa e adobe eram, na maioria das vezes, revestidas com uma 

argamassa feita de barro, areia e cal, o que auxiliava a conservação das mesmas. Quando pintadas, 

os colonos usavam a caiação que, assim como em Portugal, também era preferida na cor branca, 

refletora dos raios solares, o que proporcionava maior conforto térmico no interior da moradia [3]. 

Como ilustra Fig. 7.  

A Cal de Portugal era caríssima e praticamente só no século XIX, rochas de carbono de cálcio 

passaram a ser exploradas para a fabricação do material de construção. Daí o revestimento em 

azulejos, invenção brasileira, segundo mestre Santos Simões [7].  

Mas o azulejo como revestimento, conforme exemplificado na Fig. 8, é um capítulo a parte. No 

início era usado para a decoração e como elemento para o impedimento da corrosão das paredes 

[13]. Com o tempo, especialmente a partir do século XIX, o azulejo passou a ser utilizado no 

revestimento das paredes externas de sobrados e casas brasileiras abastadas, valorizando as fachadas 

e proporcionando melhores condições térmicas no interior do ambiente pelo fato da cerâmica ser 

refletora dos raios solares [14]. 

Sistemas construtivos 

Considerações iniciais. Conforto é um produto importado, uma ideia cultural relacionada a casa 

e com origem nos climas mais frios. Mas antes que conforto tivesse nome, alguns elementos já eram 

objeto de nossa busca [15]. Tal funcionalidade incluía o atendimento a aspectos do conforto 

ambiental e sustentabilidade, ainda numa época em que este conceito não era explicitado sob essa 

denominação. 
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            Fig. 7: Casa caiada – Curitiba, Brasil. [28]                                   Fig. 8: Azulejo. [29] 

A designação luso-brasileira remete ao período histórico colonial e imperial do Brasil de 1534 a 

1889. E no âmbito do patrimônio cultural, as técnicas construtivas tradicionais luso-brasileiras 

foram marcadas pelos processos e procedimentos de utilização dos materiais vernáculos, 

transmitidas pelos costumes e práticas de geração em geração. 

As técnicas construtivas trazidas para o Brasil possuíam basicamente duas vertentes, uma popular e 

outra erudita. A erudita estava representada pelos engenheiros militares, autores de tratados de 

fortificações, onde a arte da construção estava associada à tratadística Renascentista e à utilização 

de instrumentos de medição e a um conhecimento, ainda que rudimentar, da física e da química. 

Também desenvolveram as formas de representação projetual arquitetônica, que neste caso, eram 

transmitidos através de aulas e tratados.  

Todos os depoimentos e crônicas antigas falam do uso de técnicas construtiva dos índios nas 

primeiras construções reinóis no solo da colônia recém-descoberta. De fato, foi primordial a ajuda 

indígena, insiste Lemos (1989) que ainda ressalta que no primeiro século da colonização, não havia 

orientações sobre as condições ideais de construção, pois a costa da Colônia apresentava condições 

climáticas diferentes daquelas encontradas na Metrópole, uma vez que o território era imenso e os 

recursos naturais ainda não eram conhecidos.  

Portanto, no princípio, os portugueses utilizaram a tecnologia indígena para construir suas moradas 

[3]. E após o estabelecimento de vilas e cidades, os colonos passaram a edificar casas, igrejas e 

edifícios públicos, seguindo modelos construtivos portugueses. Na aparência, essas cidades eram 

quase lusitanas, mas o calor e o grande índice pluviométrico sugeriram certas adaptações. "Quem 

viu uma casa brasileira, viu quase todas" estas são palavras do engenheiro francês Louis Lèger 

Vauthier [16].  

Implantação. Durante o período colonial, a arquitetura residencial urbana estava baseada em um 

tipo de lote bem característico, seguindo antigas tradições portuguesas, com residências construídas 

sobre o alinhamento das vias públicas e sobre os limites laterais dos terrenos, o que protegia as 

empenas e garantia sua estabilidade. Os lotes charutos, mostrados na Fig. 9, foram assim chamados 

na época da colônia, por serem muito estreitos, ao mesmo tempo que compridos, forçando uma 

implantação sem afastamento lateral que resultava na abertura de vãos apenas nas fachadas voltadas 

para frente ou para os fundos do terreno [17], o que já proporcionava certo conforto acústico, como 

também térmico e lumínico ao usuário da construção, em virtude da possibilidade de ventilar e 

iluminar os cômodos através de janelas, varandas, balcões e alpendres. 

Alpendres. Podemos dizer que esses elementos de composição arquitetônica são brasileiros, por 

terem sido reinventados aqui e pela sua ampla disseminação por todo país. Alpendre ou bangalô é o 

telhado que se prolonga para fora da parede mestra da casa e é apoiado em sua extremidade por 

colunas como pode ser visto na Fig. 10, tendo como sua principal função, fazer sombra à 

construção, evitando o acumulo do calor do sol na alvenaria. Dizem que o alpendre sombreado de 

paredes, tão comum nas construções rurais nordestinas, veia da índia, trazidos pelos portugueses 

que logo haviam percebido sua qualidade no conforto ambiental. 
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Desde o começo nossas casas rurais coloniais necessitaram de um espaço aberto para receber 

estranhos, para abrigar hospedes e até para proteger temporariamente da chuva, produtos trazidos da 

colheita. Supõe-se que este elemento tenha sido de origem árabe e que tal espaço de circulação 

estava inserido no programa de necessidades exigindo o resguardo da família, preocupando-se 

principalmente com as mulheres[9]. 

 
Fig. 9: Lotes Charuto – Brasil. [30] 

 
Fig. 10: Fazenda centenária - Juiz de Fora, Brasil. [31] 

Varandas. O que arquitetura portuguesa residencial usou muito, inclusive em casas de aldeia, foi 

a varanda na frente dos cómodos. Essa dependência, totalmente aberta para o exterior, possuía, no 

máximo, um peitoril ou guarda-corpo e sua cobertura situava-se atrás das paredes mestras. 

Em virtude de suas qualidades, costuma-se dizer que a varanda, mostrada na Fig. 11, foi 

incorporada na arquitetura do Brasil para adaptação da casa portuguesa em terras brasileiras e, 

realmente, diversos autores fazem referência a ela, destacando sua eficiência, assim com faz Debret 

[17]. 

Os estudiosos de arquitetura sempre encontram nas regiões meridionais [...] o uso de um abrigo 

colocado do lado externo das habitações: a galeria mouresca, a logica italiana e a varanda brasileira 

aqui representada. É muito natural que com uma temperatura que atinge às vezes 45° de calor, sob 

um sol insuportável durante seis a oito meses no ano, o brasileiro tenha adotado a varanda nas suas 

construções; por isso encontra-se, embora muito simplesmente construída, até nas habitações mais 

pobres [18]. 

Coberturas. A princípio, as coberturas das casas eram feitas simplesmente com palha, 

semelhante as ocas indígenas, o que ainda existe em algumas áreas rurais. A simplicidade das 

técnicas utilizadas mostra o primitivismo tecnológico da sociedade colonial, pois no início, havia 

abundância de mão de obra escrava, mas ausência de aperfeiçoamento. Contudo, o sistema de 

cobertura mais comum era o telhado de duas águas, onde uma parte da chuva era lançada sobre a 

rua e a outra sobre o quintal, e sua extensão garantia, de modo geral, a sua absorção pelo terreno, 
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evitava-se, o emprego de calhas ou qualquer outro sistema de captação e condução das águas 

pluviais.  

 
Fig. 11: Fazenda Boa Esperança - Belo Vale, Brasil. [32] 

A construção sobre os limites laterais procurava além de garantir uma relativa estabilidade, proteger 

as empenas contra a chuva. E diante do elevado índice pluviométrico, eram utilizados grandes 

beirais nos telhados, conforme Fig. 12 e 13, para proteção das paredes, quase todas compostas de 

barro em sua execução. 

A telha, também de barro, foi inicialmente utilizada nos edifícios mais abastados e só no final do 

século XIX, com a decadência do trabalho escravo e com o início da imigração europeia, começa a 

ser utilizado o trabalho remunerado e a qualidade das técnicas construtivas apresenta considerável 

aprimoramento.  

 

Fig. 12: Beiral e cachorro, Brasil. [33] 

 

 
Fig.13: Beiral e telhadios – Ouro Preto, Brasil [34]. 
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Sobrados. A arquitetura em terra apresentava alguns problemas nas regiões onde há um ritmo de 

chuvas muito intensas, devido à permeabilidade da matéria-prima. Os colonos utilizaram algumas 

técnicas para resolver esse problema, uma delas era o fogão à lenha, instalado nas cozinhas, no 

interior das moradias, cujo vapor emitido mantinha o ar saturado, o que por sua vez, permitia que os 

pisos de terra batida permanecessem secos e desta forma a umidade proveniente do solo não atingia 

as paredes. Já nas moradias de colonos com mais posses eram construídos soalhos de madeira 

corrida sobre falsos porões, assentados em patamares de pedra que separavam as casas do solo [19]. 

Como verifica-se na Fig. 14. 

Pátio interno. Como foi visto até aqui, várias soluções de herança muçulmana foram utilizadas 

pelos colonos para obtenção de conforto no interior dos ambientes construídos. Igualmente, o pátio 

interno era um espaço conveniente às necessidades religiosas e culturais que apresenta soluções 

satisfatórias para os problemas relativos ao clima; por ser um elemento eficaz na circulação do ar 

por convecção, além de local adequado ao o cultivo de plantas e árvores frutíferas, que associadas a 

fontes de água criavam um microclima agradável. 

 
Fig. 14: Casarão alpendrado – Paraty, Brasil. [35] 

A arquitetura portuguesa, no que diz respeito ao pátio interno, sofreu duas influências diferentes, 

mas convergentes: a romana e a árabe [20]. O pátio interno no Brasil colonial era comumente 

encontrado em edifícios públicos, religiosos e particulares, geralmente associado à vegetação e 

fonte de água no centro, conforme Fig. 15. 

A casa-pátio, através da ótica ambiental, apresenta como base uma série de princípios sustentáveis. 

Do ponto de vista arquitetônico possui uma linguagem comum, apesar das diferenças socioculturais 

das diversas regiões. É frequente na casa-pátio, a preocupação com a forma, a utilização de 

pequenas esquadrias e outros elementos que produzam conforto ambiental térmico, hidrotérmico e 

visual, como o azulejo, o muxarabi, além das técnicas construtivas que utilizam a terra como 

material de construção [3]. 

 
Fig. 15: Museu Paço Imperial - Rio de Janeiro, Brasil. [36] 

Muxarabis. De acordo com Pinto (1958) o muxarabi traz a ideia de adaptação ao meio ambiente. 

De influência arquitetônica islâmica, foi utilizado, principalmente, em ruas menos espaçosas e nas 
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casas desprovidas de pátios e jardins, pois, através das suas rótulas permeadas de treliças, a 

ventilação da rua penetrava no interior do ambiente, promovendo o conforto térmico e luminoso, 

uma vez que corrigiam o excesso de luz, garantindo o conforto visual, como mostra as Fig. 16 e 17. 

Os muxarabis, característico da arquitetura islâmica são soluções para a promoção de conforto 

térmico e visual, composto por treliças ou telas de madeira dispostos em intervalos regulares e 

específicos, tendo intrincados padrões geométricos como decoração. Sua principal função era 

controlar a passagem de luz, o fluxo de ar, reduzir a temperatura no interior das moradias e ainda 

assegurar a privacidade das mulheres, ato de fundamental importância na cultura islâmica [3]. 

Um ano após a família real aportar no Brasil, exatamente em 1809, D. João VI determina a retirada 

dos muxarabis e adornos que compunham as fachadas das casas e sobrados coloniais, por achar 

aqueles fechamentos mouriscos uma afronta ao reino de Portugal. Contudo, a retirada desses 

elementos de vedação que envergonhavam a coroa por serem de origem moura, também tinha a 

intenção de favorecer o consumo dos produtos industrializados comercializados pelos ingleses, 

como o vidro, devido à abertura dos portos às nações amigas [21].   

  
Fig. 16: Bib. Antônio Torres – Diamantina, 

         Brasil. [36]                                   

Fig. 17: Bib. Antônio Torres – Diamantina 

Brasil. [36] 

Conclusão 

Durante sua evolução, a espécie humana tem procurado soluções para a amenização dos rigores do 

clima nas diferentes latitudes do planeta, soluções estas, relacionadas a diversos fatores, tais como a 

temperatura, a umidade e a velocidade do ar, a taxa metabólica dos indivíduos, vestuário e o 

ambiente construído, etc. Pois a falta de conforto ambiental interfere diretamente na qualidade de 

vida, influenciando na saúde e a produtividade de cada um. 

Percebe-se, de forma geral, uma grande preocupação e evolução dos ideais de conforto, 

principalmente doméstico, onde o Brasil e o mundo se voltam para evidenciar a especificidade do 

enfrentamento às condições climáticas adversas, como matéria em resposta à problematização posta 

pelo colonialismo no Brasil. Para tanto, foi verificado que as vilas e cidades fundadas entre os 

séculos XVI e XVIII no litoral brasileiro, utilizaram diversos recursos para a obtenção de conforto 

ambiental térmico e visual nas edificações.  

A partir do levantamento bibliográfico concluiu-se que tais soluções como, taipa e adobe, cal e 

azulejo e muxarabis, pátios internos, etc, promoviam conforto térmico e visual nas edificações e 

foram utilizadas sem restrições, até o início do século XIX. Entretanto, as dinâmicas políticas e 

sociais e, posteriormente, os avanços tecnológicos produzidos pela industrialização, fizeram com 

que novas posturas e estratégias passassem a ser aplicadas no Brasil. 
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Do ponto de vista arquitetônico, os traços eram bem adaptados ao clima brasileiro e à realidade 

social da época. No entanto, a partir do século XIX com a transferência da Corte portuguesa, teve 

início a retirada dos elementos “orientais” que ilustravam o cenário nacional, a começar pelo 

expurgo dos muxarabis das fachadas das moradias. Deste modo, temos a vinda de D. João VI como 

um marco na modernidade. Era nossa Revolução Francesa, trazendo uma modernidade importada, 

mas retirando elementos que eram extremamente favoráveis ao nosso tipo de clima e intemperes.  

O fato é que, com o passar do tempo devido a influências culturais de outras nações, trazidas para o 

Brasil, tanto a morfologia urbana, quanto a arquitetura brasileira foram perdendo, pouco a pouco, 

suas características históricas e regionais. No século XX a adoção do internacionalstyle produziu 

uma arquitetura que não levou em consideração os saberes locais, a eficiência energética e as 

características climáticas de cada região. Assim, passamos a morar e trabalhar em edifícios de 

concreto, vidro e aço que necessitavam cada vez mais, de sistemas de mecânicos, muitas das vezes 

caros e poluentes. Portanto, pesquisadores e arquitetos contemporâneos deveriam despertar o olhar 

para o resgate de soluções arquitetônicas promotoras de conforto ambiental que, durante séculos, 

foram utilizadas com sucesso e evitavam impactos negativos sobre o meio ambiente.  

Pois aos poucos essas heranças foram se perdendo, principalmente nos grandes centros e hoje se 

buscam soluções bioclimáticas, que já existiam no passado. São soluções que fazem parte de nossa 

cultura material, sustentáveis, de baixo custo energético e financeiro. 
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Resumo. A incorporação de agregados leves em argamassas de revestimento contribui para um 

melhor desempenho de algumas características físicas, influenciando o seu comportamento 

higrotérmico. 

O presente trabalho experimental analisa o efeito de alguns agregados leves (argila expandida, 

cortiça e aerogel de sílica) nas seguintes características das argamassas: porosidade, massa volúmica 

aparente, absorção capilar, secagem e permeabilidade ao vapor de água. 

Os resultados experimentais demonstraram que a incorporação de uma pequena percentagem de 

agregados leves conduziu a argamassas mais porosas, com menor massa volúmica aparente, com 

tendência para uma maior absorção de água por capilaridade, mas com maior facilidade de secagem, 

relativamente à argamassa de referência de base cimentícia. 

Verificou-se que a incorporação de aerogel de sílica resultou em argamassas com diferenças 

significativas na resistência à água, tendo apresentado benefícios significativos ao nível da secagem 

devido à sua estrutura porosa. 

Introdução 

Para a produção de argamassas com menor impacto ambiental e/ou melhores propriedades, tem sido 

estudada a incorporação de diferentes materiais, tais como agregados reciclados, naturais, fibras, 

materiais leves ou materiais nano-estruturados [1-10]. 

De acordo com as normas europeias EN 13055-1 [11] e NP EN 206-1 [12], citadas por [13], podem 

ser considerados agregados leves materiais de origem mineral com baridade inferior a 1200 kg/m
3
. 

Os agregados leves são geralmente usados para reduzir a densidade das argamassas e melhorar as 

suas propriedades de isolamento térmico e acústico [14, 15]. Assim, a introdução destes agregados 

pode contribuir para aumentar o campo de aplicação das argamassas de revestimento, em situações 

que exijam a necessidade de desempenho térmico melhorado. 

Os agregados leves podem ser também classificados, de acordo com a sua natureza e processo de 

transformação, em inorgânicos naturais (ex: rochas sedimentares porosas) ou artificiais (ex: argila 

expandida) e orgânicos (como é o caso do poliestireno expandido ou da cortiça) [16, citado por 13], 

pelo que existe uma vasta gama de agregados leves, variando a matéria-prima, densidade ou forma. 

O caso dos aerogéis é particularmente interessante, porque podem ser puramente inorgânicos, 

orgânicos ou híbridos [17]. 
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Para ter em conta a sustentabilidade, importa selecionar destes materiais os que são naturais, como o 

granulado de cortiça e as rochas sedimentares porosas, ou obtidos a partir de materiais naturais, 

como a argila expandida, vermiculite, xisto ou o aerogel de sílica. 

Na presente comunicação, foram utilizados como agregados de argamassas materiais leves obtidos 

por diferentes processos, tendo-se escolhido para o efeito a argila expandida, um aerogel de sílica e 

cortiça. 

A argila expandida é caracterizada pela sua baixa densidade (300 e 700 kg/m
3
), elevada porosidade e 

elevada resistência térmica (aproximadamente 0,10 W/m.K) [18]. Tem sido utilizada como material de 

construção, devido à sua elevada estabilidade físico-química e ao seu baixo custo [19, 20]. 

Os aerogéis de sílica são materiais inorgânicos nano-estruturados, altamente porosos, com 

densidades entre 3 e 500 kg/m
3
, que apresentam excelentes propriedades térmicas (condutibilidade 

térmica na gama de 0,01-0,02 W/m.K), o que os coloca em conformidade com as exigências atuais 

de poupança de energia e redução de ruído [21]. Uma revisão extensiva sobre estes materiais e as 

suas aplicações pode ser encontrada em [17]. 

O granulado de cortiça é um material natural, renovável, obtido dos desperdícios de produção de 

materiais à base de cortiça (como as rolhas), que apesar de ser um material orgânico apresenta uma 

combustão lenta e boas propriedades físicas e mecânicas [22-25]. A cortiça apresenta uma massa 

volúmica entre 100 e 140 kg/m
3
 com condutibilidades térmicas entre 0,035 e 0,070 W/m.K [26, 27]. 

Ao introduzir estes materiais leves como agregados de argamassas, a estrutura porosa pode ser 

alterada, assim como a porosidade aberta. Esta depende dos espaços vazios que comunicam entre si, 

permitindo o transporte de água no interior das argamassas, sendo a sua permeabilidade função das 

dimensões, geometria e grupos funcionais que revestem a parede dos poros [28]. Dado que a 

absorção de água e a permeabilidade ao vapor são características relevantes das argamassas de 

revestimento, é importante avaliar a estrutura interna das mesmas e a sua porosidade, de modo a 

compreender o seu comportamento face à água. Com esta finalidade, foram realizados ensaios 

físicos e de caracterização da estrutura porosa de argamassas com incorporação de materiais leves. 

Campanha experimental 

Foram produzidas argamassas à base de cimento com um traço volumétrico 1:4, em que se substituiu a 

areia siliciosa, em igual percentagem de volume (entre 20 e 30%), pelos diversos agregados leves 

(argila expandida, aerogel de sílica e granulado de cortiça) com granulometrias entre 0,5 e 2 mm e 

baridades, apresentadas na Tabela 1, determinadas de acordo com a norma NP EN 1097-3 [29]. 

Tabela 2: Baridade dos materiais utilizados nas formulações estudadas 

Material Cimento Areia Argila expandida Aerogel Cortiça 

Baridade [kg/m
3
] 1083 1350 440 211 100 

As argamassas foram produzidas e armazenadas de acordo com a norma europeia EN 1015-11 [30], 

tendo-se variado a relação água / ligante (como indicado na Tabela 2) de modo a obter o mesmo 

espalhamento (175 ± 10 mm) para todas as formulações, de acordo com a norma europeia EN 1015-2 

[31]. 

Tabela 3: Relação água / ligante das formulações estudadas 

Argamassa Referência Argila expandida Aerogel Cortiça 

Relação água / ligante 1 1 1,25 0,95 

Para analisar a influência do agregado leve no comportamento à água das argamassas, foram 

realizados ensaios de absorção de água por capilaridade, secagem e permeabilidade ao vapor de água. 

Para o cálculo do coeficiente de capilaridade, procedeu-se de acordo com a norma EN 1015-18 [32], 

utilizando-se meios provetes normalizados, com 69 ± 1 mm de altura e com faces laterais não 

impermeabilizadas. Este ensaio dá a indicação da velocidade com que ocorre a absorção de água 

traduzida pelo coeficiente de capilaridade (Cc) e do valor máximo de água absorvida por unidade de 

área através do valor assimptótico (VA). 
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O índice de secagem é um parâmetro indicativo da resistência de uma argamassa à difusão de vapor 

de água. Para o ensaio de secagem, foram utilizados provetes saturados provenientes do ensaio de 

porosidade aberta e massa volúmica aparente, sem impermeabilização das faces laterais, 

procedendo-se à sua secagem numa câmara de ambiente controlado, com humidade relativa (HR) de 

55 ± 5% e temperatura de 20 ± 2°C. Este índice foi calculado através da relação entre o integral da 

curva de secagem, que relaciona o teor em água com o tempo do ensaio (em horas) e o teor em água 

inicial multiplicado pelo tempo de ensaio [33] (citado por [34]), tendo-se considerado o ensaio de 

secagem finalizado quando se atingiu uma variação da massa inferior a 2% em relação à massa 

inicial seca. 

Para o ensaio de permeabilidade ao vapor, seguiu-se o método da EN 1015-19 [35] mas com 

provetes de menores dimensões, com 40 mm de lado e 14 mm de altura, impermeabilizados 

lateralmente e acoplados sobre um copo com cloreto de cálcio anidro no seu interior de modo a criar 

uma humidade relativa interior próxima dos 0%. Estando a câmara climática a 55 ± 5% HR, dá-se a 

transferência de vapor de água de fora para dentro do copo. 

Tratando-se de argamassas com incorporação de materiais leves, que podem alterar de forma 

benéfica a condutibilidade térmica, esta propriedade foi também avaliada, através do equipamento 

ISOMET2114. Este equipamento portátil mede de forma dinâmica as propriedades termofísicas de 

materiais, com base na análise da resposta térmica, do material ensaiado, a impulsos de fluxo de 

calor. O fluxo de calor é introduzido através do aquecimento eléctrico de uma resistência inserida na 

sonda que está em contacto directo com o provete a ensaiar. A avaliação da condutibilidade térmica 

e do calor específico é feita com base nos registos periódicos, em função do tempo, da temperatura 

do provete. 

Para o estudo da estrutura porosa e morfologia das argamassas, procedeu-se à determinação da 

porosidade aberta por pesagem hidrostática, após imersão em vácuo, de acordo com a norma NP EN 

1936 [36]. A área superficial específica e a estrutura dos poros foram determinadas por análise de 

isotérmicas de adsorção-desadsorção de nitrogénio líquido, a 77 K, obtidas com um ASAP 2020 (da 

Micromeritics). As amostras foram previamente desgaseificadas sob vácuo, para garantir a completa 

remoção de compostos adsorvidos na superfície dos poros, evitando a densificação parcial do 

material. O tempo de equilíbrio para cada ponto foi de 15 segundos. 

A massa volúmica aparente (Map) foi determinada por dois métodos diferentes: pesagem 

hidrostática, após imersão em vácuo, com base na norma europeia EN 1015-10 [37], e método de 

destacamento com um fluido que não penetra nos poros da amostra, permitindo determinar o seu 

volume envolvente. Utilizou-se para este fim um Geopyc 1360 (da Micromeritics), com uma força 

de consolidação de 15 N e 15 ciclos de medida. As amostras foram previamente desgaseificadas. 

Resultados 

Na Tabela 3, são apresentados os resultados obtidos nos ensaios físicos das argamassas e os 

respectivos métodos de ensaio. 

Com a incorporação de materiais leves na argamassa de referência, verificou-se um aumento da 

porosidade aberta (Pab) de aproximadamente 23% para as argamassas com cortiça (AC) e argila 

expandida (AAE) e de 56% para a argamassa com aerogel (AAG), registando-se assim um maior 

efeito do aerogel nesta propriedade, apesar de o agregado apresentar uma baridade superior (200 

kg/m
3
) à da cortiça (100 kg/m

3
). Uma justificação para este aumento significativo pode ser o facto 

de a modificação da estrutura de poros da argamassa ser mais afectada pelo aerogel. Esta hipótese 

foi estudada comparando as isotérmicas de adsorção de nitrogénio a 77 K para as várias argamassas, 

apresentadas na Figura 1. 
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Tabela 4: Resultados dos ensaios físicos para as argamassas estudadas 

Propriedade AREF AAG AC AAE 

Porosidade aberta (Pab) [%] 26 40 31 32 

Massa volúmica aparente 
Map [kg/m

3
] (pesagem hidrostática) 1827 1527 1528 1582 

Map [kg/m
3
] (Geopyc) 2010 1560 1460 1540 

Capilaridade 

Coeficiente de capilaridade (Cc) [kg/m
2
.min

0,5
] 1,0 1,6 1,0 1,1 

Valor assimptótico (VA) [kg/m
2
] 14,8 19,4 16,4 15,3 

Tempo para atingir o valor assimptótico [min] 254 90 254 254 

Ensaio de secagem 
Índice de secagem (Is) 0,34 0,20 0,24 0,28 

Tempo de secagem [min] 9801 8502 8502 8502 

Coeficiente de resistência à difusão do vapor de água (μ) 33 14 28 27 

Coeficiente de condutibilidade térmica (λ) [W/m.K] 1,51 0,66 1,00 1,09 

Legenda: AREF - argamassa de referência; AAG - argamassa com aerogel; AC - argamassa com cortiça; AAE - argamassa 

com argila expandida. 

A análise visual das isotérmicas permite inferir sobre o volume específico de poros do material 

(através do volume total adsorvido no patamar próximo da pressão de vapor de saturação) e sobre o 

tipo e estrutura dos poros (pela própria forma da isotérmica) [38-40]. De acordo com a classificação 

da IUPAC [38], todas as isotérmicas são do tipo II, o que é compatível com materiais não porosos 

(pouco porosos) ou materiais macroporosos (poros de dimensão média superior a 50 nm [38]). Não 

obstante, todas apresentam ciclos de histerese entre os ramos de adsorção (inferior) e desadsorção 

(superior), o que indica a ocorrência de condensação capilar em mesoporos (com diâmetro médio 

entre 2 e 50 nm [38]). Esta histerese é do tipo H3, característico de poros tipo fenda [38]. 
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Figura 1: Isotérmicas de adsorção-desadsorção de N2 das diferentes argamassas. 

Por análise quantitativa das isotérmicas, foi possível estimar o volume total de poros (Vp) e a área 

superficial específica (ASE) para todas as argamassas, indicados na Tabela 4. 

Todas as argamassas possuem um volume total de poros muito baixo, aumentando com a 

incorporação de agregados leves. O efeito do aerogel é o mais claro. 
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Tabela 5: Propriedades morfológicas dos agregados leves e das argamassas estudadas: Volume total de poros (Vp), área 

superficial especifica (ASE), parâmetro c da equação de BET. 

 Vp [cm
3
/g] ASE [m

2
/g] c 

Agregados leves 

Cortiça - - - 

Argila expandida - 12 [10] - 

Aerogel 1,839 984
(a)

 65 

Argamassas 

AREF 0,016 6 ± 0,07
(b)

 (-) 428 

AC 0,021 6 ± 0,04
(a)

 230 

AAE 0,021 7 ± 0,06
(b)

 509 

AAG 0,036 9 ± 0,06
(a)

 165 
(a)

BET; 
(b)

 ponto único a P/P0=0,3 

A análise das isotérmicas pelo modelo de BET (Brunauer-Emmett-Teller) apenas é válida para a 

argamassa com aerogel (AAG), uma vez que o valor do parâmetro c se encontra no intervalo 50-170, 

sendo ainda uma aproximação razoável para a argamassa com cortiça (AC) [39]. Este parâmetro da 

equação de BET é negativo para AREF e muito elevado para a argamassa com argila expandida 

(AAE), o que indica a presença de microporos (poros de dimensão média inferior a 2 nm) [40]. Para 

estas amostras, a área superficial específica foi obtida para o valor de pressão relativa P/P0 = 0,3 

sendo apenas uma aproximação, útil em termos comparativos. 

A estrutura de poros é modificada pela incorporação de agregados leves: apesar de todas serem 

macroporosas com mesoporos do tipo fenda, a fração de microporos presente na argamassa de 

referência (AREF) diminui, desaparecendo quando o agregado é o aerogel de sílica. Nesta argamassa 

(AAG), a contribuição dos mesoporos é superior, dado o aumento simultâneo de volume de poros e 

de área superficial. Esta alteração na estrutura de poros pode justificar o grande aumento de 

porosidade aberta observado para o mesmo teor de agregado (40% para AAG e na ordem de 30% 

para as argamassas AAE e AC, visível na Tabela 3). 

Retomando à análise da Tabela 3, as diferentes argamassas com introdução de agregados leves 

apresentam massas volúmicas aparentes inferiores à de referência, apesar das diferenças entre os 

valores absolutos encontrados pelos dois métodos. Esta redução é de 13 a 16% (pesagem 

hidrostática) ou de 23 a 27% (Geopyc), efeito este esperado tendo em conta a baridade dos 

agregados utilizados. 

Com os resultados de capilaridade, foi possível observar que as argamassas AC e AAE, apesar de 

apresentarem maior porosidade aberta do que a AREF, conduziram a comportamentos semelhantes 

com coeficientes de capilaridade comparáveis, atingindo o valor assimptótico no mesmo instante 

(254 minutos) e com valores aproximados, como se pode observar na Figura 2 e na Tabela 3. 

 

 
Figura 2: Absorção de água por capilaridade. 
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A argamassa AAG apresenta maior absorção capilar, tendo atingido o valor assimptótico aos 90 

minutos de ensaio, o que pode ser explicado pela diferente estrutura porosa e também pelo facto de o 

agregado ser um aerogel inorgânico, com alguns grupos silanol residuais, que são hidrofílicos. 

Contudo, esta argamassa exibe também o menor índice de secagem (visível na Tabela 3) e portanto 

uma maior facilidade de secagem, como se observa na Figura 3, o que indica um melhor 

comportamento de permeabilidade ao vapor de água (também confirmado pelo menor coeficiente de 

resistência à difusão do vapor de água, visível na Tabela 3), explicado pela maior contribuição de 

mesoporos. 

 
Figura 3: Curvas de evaporação 

Verifica-se que a argamassa com aerogel apresenta um baixo coeficiente de resistência à difusão do 

vapor de água (μ = 14), cumprindo o exigido pela norma europeia EN 998-1 [41] (μ ≤ 15) para 

argamassas térmicas (argamassas com λ ≤ 0,2 W/m.K). De facto, apesar de as argamassas com 

incorporação de agregados leves terem massas volúmicas aparentes aproximadas, a argamassa AAG 

apresenta um menor coeficiente de condutibilidade térmica (0,67 W/m.K), ou seja, uma redução de 

56% em relação à AREF e de 36  3% em relação às restantes argamassas. 

Embora não sendo objecto desta comunicação, salienta-se que, apesar da melhoria térmica 

verificada com a introdução de agregados leves, para a produção de argamassas térmicas designadas 

de acordo com a EN 998-1 [41], é necessária uma maior incorporação dos agregados leves na 

argamassa e melhoria ao nível da absorção capilar, pois, segundo esta norma, o coeficiente de 

capilaridade para argamassas térmicas deve ser menor ou igual a 0,4 kg/m
2
.min

0,5
. 

Conclusões 

A resistência à água de argamassas com incorporação de agregados leves (argila expandida, aerogel 

de sílica e cortiça) foi analisada experimentalmente ao nível dos mecanismos de absorção de água 

capilar e de secagem no processo de evaporação. Foram realizados vários ensaios físicos e de 

caracterização da estrutura porosa das argamassas cimentícias produzidas. 

O mesmo teor em agregado leve (percentagem fixa de substituição situada no intervalo de 20 a 30% 

do volume de areia) conduziu a uma absorção de água por capilaridade ligeiramente superior à da 

argamassa de referência, mas com maior permeabilidade ao vapor de água (maior facilidade de 

secagem) e melhor comportamento térmico. 

Verificou-se que o aerogel de sílica é responsável pelos efeitos mais pronunciados nos resultados 

obtidos, o que foi correlacionado com as alterações da estrutura porosa da argamassa produzida 

devido à excepcional área superficial deste agregado. 

A incorporação de outras percentagens e tipos de aerogel nas argamassas e as formas de melhoria de 

resistência à água, em particular a absorção capilar, constituem objectivos de um projecto de 

investigação em curso. 
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Abstract. Considering the potential application of high reflective paints in facades (cool 

facades), to reduce solar heat gains and consequently improve thermal comfort and energy 

efficiency in buildings in summer period, a research study is being developed at LNEC. This 

study aims to assess the thermal performance under real weathering of reflective paints applied 

(over ETICS like solution) in facades of full-scale test cells built in LNEC’s campus.  

For this purpose, non-destructive infrared thermography method is being used. Infrared 

thermography allows knowing the temperature distribution on facades by measuring radiation 

emitted from its surfaces. Thermocouples placed on wall outside surfaces support 

thermographic diagnosis. 

Additional laboratory tests allowed the characterization of optical properties (reflectance and 

emittance) of the different cool paints used in this research study.  

This paper presents preliminary results of this research study, namely the comparative analysis 

of thermal performance between a white cool paint and a white conventional paint, and also 

shows the potential of infrared thermography in the assessment of thermal performance of cool 

paints. 

Introduction 

Recently, high reflective paints (cool paints) are being used on pitched and flat roofs and 

facades to reduce solar heat gains and consequently improve thermal comfort and energy 

efficiency in buildings in summer period. 

Main characteristic of these paints is the high ability to reflect incident solar radiation. Cool 

paints absorb only a small fraction of incident solar radiation, maintaining surface temperatures 

lower than those of current coatings thus reducing the heat flow into the buildings.  

Being an innovative solution the thermal performance information about cool paints 

performance under real weather conditions is limited.  

Considering its potential application in facades (cool facades), a research study is being 

developed at LNEC to assess the thermal performance under real weathering of different 

reflective paints applied (over ETICS like solution) over the outside surface of three fu ll-scale 

test cells built in LNEC’s campus. 

Non-destructive infrared thermography method is being used for the evaluation of cool paints’ 

thermal performance. Infrared thermography allows knowing the temperature distribution on 

facades by measuring radiation emitted from its surfaces. Thermocouples placed on the outside 

surfaces of the wall support thermographic diagnosis. 

Additional laboratory tests allowed the characterization of optical properties (reflectance and 

emittance) of the different cool paints used in this research study. 
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This paper presents preliminary results of this research study, namely the comparative analysis 

of thermal performance between a white reflective paint (R_White) and a white conventional 

paint (C_White), and also shows the potential of infrared thermography in the assessment of 

thermal performance of cool paints by the comparison of IRT and thermocouples data results.  

Study methodology 

Experimental cells. To evaluate the thermal performance of cool paints in real weathering 

conditions three full-scale test cell were used. These cells were built under a PhD study carried out 

to evaluate the thermal performance of innovative roofing solutions [1]. Each cell facade is 

painted with three colour cool paints; brown, white and black (Fig.1). 

 

Figure 1: Full-scale test cells painted with three different reflective paints 

The three experimental cells have identical dimensions (4,80 x 4,80 m x 3,74 m) and 

constructive solutions. Walls are highly insulated (Rt=3,75m
2
/W.ºC) to improve the 

performance evaluation of roofing studied solutions, and are composed by permanent 

shuttering EPS (expanded molded polystyrene) hollow blocks filled in situ with pumped 

concrete with total thickness of 0,28 m. The structural roof is a precast reinforced concrete slab 

with 0,20 m of thickness. Several transducers (thermocouples, heat fluxmeters, temperature and 

humidity sensors) are installed inside and outside the experimental cells [1].  

Outdoor climatic parameters, namely air temperature, air velocity and direction, relative 

humidity, precipitation and solar irradiation on vertical and horizontal plans, are also measured 

and recorded at LNEC’s meteorological station located close to the experimental cells [1].  

For the assessment of the different cool paints temperatures thermocouples were placed 

between thermal insulation and painted finishing render (Fig. 2) in the three painted panels of 

West and South solar exposed facades. 

These temperature measurements (recorded every 10 minutes) allow the analysis of the 

evolution of different cool paints temperature during extended periods (mainly in summer time) 

and also to support thermographic diagnosis. 

 

Figure 2: Location of thermocouples on test cell wall (on thermal insulation, under external rendering) 
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This paper mainly focus on the validation of thermographic analysis with thermocouples data, 

but also analyses the performance of two white paints, one reflective (R_White) and the other a 

conventional (C_White) paint.  

For this purpose, for a week exposed facades (South and West) of the three full-scale tests were 

painted with only two colors, white and black (Fig. 3). One white panel was painted with the 

reflective paint and the other with the original paint (conventional). After that period, panels 

painted with C_White were painted with a dark brick red reflective paint (Fig.1).  

 
Figure 3: Test cell with Conventional White (C_White) and Reflective White (R_White) paints  

The analysis of the two white paints was performed during one day (8
th

 February 2013) using 

thermocouples and thermographic data observed on the South facade of one test cell (vd. 

Results).  

Infrared Thermography (IRT). Infrared thermography (IRT) is a non-destructive testing 

method which allows the examination or inspection of part of material  or system without 

impairing the future usefulness, and it is used to “see the unseen”. As the name implies, 

thermography uses the distribution (suffix - graphy) of surface temperatures (prefix - thermo) 

to assess the structure or behaviour of what is under the surface of a body without any contact 

[2]. 

At any temperatures above absolute zero every object emits energy from its surface in the form 

of thermal radiation and the particular spectrum emitted by a surface depends upon its absolute 

temperature and its emissivity [3]. 

The invisible infrared radiation (thermal radiation) emitted by bodies is collected and converted 

by infrared thermography systems (Fig.4 a) into temperature and displayed as thermal image – 

thermogram (Fig.4 b). IRT can be defined as the science of acquisition and analysis of data 

from noncontact thermal imaging devices [4]. 

 
a) 

 
b) 

Figure 4: a) IRT equipment   b) Thermogram of a building façade 

Thermographic method has proved to be an effective and economic non-destructive method, 

very valuable in several branches of engineering, namely in civil engineering.  

R_White    C_White 
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Nowadays, thermography may be applied to many facets of buildings, components and services 

performance. However, the main application of building thermography is to survey damage and 

energy-related conditions of the building envelope. 

IRT has a large information potential and a wide field of application, because it’s a non -contact 

and a non-destructive testing technique that can be operated as an indicating method, giving 

either qualitative or quantitative data.  

Results 

The analysis of the two white paints (C_White and R_White) was performed during one day 

(8
th

 February 2013) using thermocouples and thermographic data observed on the South facade 

of one test cell.  

During the observed day several thermograms (T1 to T12) were acquired to assess thermal 

performance of the two different white paints. The weather conditions for that day were 

characterized by a clear sky, ideal conditions for the proper cool white paint performance, and a 

typical temperature for winter season (Table 1).  

Table 6: Outdoor conditions (temperature and radiation) during IRT diagnostic 

Thermogram Time Outdoor conditions 

Incident Solar Radiation, 

Igv (W/m
2
) 

Air Temperature, 

Tout (ºC) 

T1 9:54 561 11,9 

T2 9:59 580 12,1 

T3 10:26 712 13,1 

T4 11:03 742 13,7 

T5 11:37 788 14,5 

T6 12:21 855 15,1 

T7 13:23 857 15,4 

T8 14:36 796 14,7 

T9 16:14 579 13,5 

T10 17:08 298 12,3 

T11 17:38 141 11,8 

T12 17:41 86 11,7 

 

Figure 5 shows three thermograms and related photos obtained in the day of testing; at the 

beginning (T2) and ending of solar radiation incidence on the South tested facade (T11) and a third, 

nearly solar noon (T7).  

The two first thermograms show different surface temperature between panels with R_White and 

C_White paints, displaying higher temperatures at C_White painted panel. When thermograms were 

obtained the analyzed facade was insolated so, knowing that R_White have a higher solar reflection 

(0,89 for R_White and 0,80 for C_White), as expected, panel with this paint absorbs less heat 

radiation and therefore reaches lower surface temperatures.  

After solar irradiation ends on the viewed facade (at 17h38) surface temperatures converge to the 

same value on the two panels.  

Like I said before during this day surface temperatures on the same facade were also measured with 

thermocouples located just under the render coating (Fig. 2). Figure 6 shows the evolution of daily 

temperatures on the two panels. 
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Figure 5: Thermograms and photos of test cell  

 
Figure 6: Temperatures of South facade of test cell (thermocouples) 

Table 2 presents data values of measured temperature, at the same time (Table 1), with 

thermography and thermocouples on panels painted with R_White and CWhite paints. The 

emissivity
2
 used (0,89 for R_White and 0,90 for C_White) to obtained infrared temperature was 

determined at LNEC laboratory. Tests performed in another laboratory
3
 confirmed the used 

emissivity values. 

                                                           
2
 Parameter inserted in the IRT equipment control sofware 

3
 Universidad Politécnica de Madrid 
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Percent differences between data obtained with the two methods, for R_White and C_White paints, 

are also presented in Table 2. 

Table 2: Surface temperature of South test cell facade obtained by IRT and Thermocouples 

Thermogram 
Surface Temperatures (South facade), 

Tsurf (ºC)  

Difference Surface Temperature, 

Tsurf (%) 

Thermography Thermocouples (Thermocouples/Thermography) 

C_White  R_White C_White  R_White C_White  R_White 

T2 21,9 19,5 20,9 18,6 5 5 

T3 24,2 21,1 22,9 20,5 5  3 

T4 24,6 21,6 24,2 21,4 2  1 

T5 26,1 22,7 25,5 22,5 2  1 

T6 28,5 25,1 27,1 24,1 5  4 

T7 29,2 25,9 28,3 25,2 3  3 

T8 27,0 23,7 25,9 22,9 4  3 

T9 19,8 17,6 20,3 18,1 -3 -3 

T10 11,3 11,1 11,4 11,2 -1 -0 

T11 10,2 10,1 10,6 10,7 -4 -5 

As we can see the maximum difference temperature is 5%, a small deviation which demonstrates 

that IRT can estimate, with a good approximation (sufficient accuracy), temperature distribution of 

this kind of materials (cool facades). This fact validates ITR diagnostic as a good method for the 

assessment of cool facades thermal performance.       

To assess thermal performance of the two different white paints, Table 3 shows differences between 

C_White and R_White, obtained by IRT and Thermocouples. Maximum differences (3ºC) were 

achieved close solar noon (13h30) with both test methods, expectedly when solar radiation is more 

intense. 

      Table 3: Surface temperature of South cell test facade obtained by IRT and Thermocouples 

Thermogram Time 
Difference Surface Temperature, 

Tsurf (ºC) 

(C_White / R_White) 

Thermocouples Thermography 

T2 9:59 2,3 2,4 

T3 10:26 2,5 3,1 

T4 11:03 2,8 3,0 

T5 11:37 3,0 3,4 

T6 12:21 3,0 3,4 

T7 13:23 3,2 3,3 

T8 14:36 3,0 3,3 

T9 16:14 2,2 2,2 

T10 17:08 0,3 0,2 

T11 17:38 0,0 0,1 

It’s interesting to note that soon at the morning (9:59), when the solar radiation is even weak (580 

W/m
2
; Table 1), difference between the two white paints is already significant (2,3 ºC). Observing 

data for Thermogram T10 (Table 3) we can also conclude that for radiation under 300 W/m
2
 the 

improvement in the thermal performance of cool White (R_White) is negligible (Table 1) when 

compared with C_White. 

Additional data show that the two white paints had different thermal performance (for the specific 

studied day - 8
th

 February) between about 9h30 and 17h30, corresponding to approximately 

insolated facade time. 

Conclusions 

Preliminary results of this study demonstrate that Infrared Thermography is an adequate 

method for the assessment of thermal performance of cool facades and that it can be very useful  
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and practical in real applications since it’s a non-contact and a non-destructive testing 

technique.  

Small differences (5%) between IRT and thermocouples temperature data show the good accuracy 

of IRT method for setting temperature distribution of surface facades.  

The assessment of cool paints thermal performance was initiated with the evaluation of two white 

paints, a conventional paint (C_White) and a cool paint with high reflective characteristic 

(R_White), applied on test cell facades. Thermal performance of other two cool paint colors 

(black and dark brick red) will be also evaluated in the future.    

Thermograms obtained during a winter day (8
th

 February) show different surface temperatures 

between panels with R_White and C_White paints (during insolated period), displaying higher 

temperatures on C_White painted panel. Maximum differences (3ºC) were achieved close to solar 

noon (13h30), expectedly when Solar Radiation is more intense.  

Lower surface temperatures on cool white panel show that reflective paint, due to its high 

reflectance, absorbs less heat radiation and therefore reduce heat gains.  

In winter heat gains are important for the achievement of indoor thermal comfort in buildings, so 

this solution seems check a worst thermal performance in that period. Nevertheless, considering the 

high thermal insulation of test cell walls, the reduction of heat gains arising from the use of cool 

paints is insignificant for indoor thermal conditions.   

In summer time, due to more intense solar radiation, desirable reduction of heat gains is 

significantly more accentuated using cool paints. Recent summer measurements, already performed 

with the three reflective paints (Fig 1), show differences of about 11 ºC between (darker) 

conventional and reflective colors. 

For this specific kind of wall solution (ETICS), lower temperatures achieved with cool paint, with 

dark colors, may be very important also for the protection of thermal insulation in summer period. 
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Abstract. Unsaturated polyester based composites materials present several improved properties 

over conventional materials. However, these composites show great sensitivity to high temperatures 

and poor fire behaviour. In the present study, an effort is undertaken to develop new unsaturated 

polyester composites with improved fire reaction behaviour by matrix modification with hybrid 

flame retardant systems based on nano-oxides and phosphinates. For this purpose, a series of 

composite formulations, containing different contents and types of both metal oxide nanoparticles 

and organic phosphinates, were manufactured, based on the Taguchi L9 matrix, and tested for fire 

reaction and mechanical properties. The data treatment was carried out through analyses of variance. 

Fire reaction properties were analysed and quantified by the vertical flammability test (UL-94). The 

mechanical properties were studied by flexural, shore D, and Charpy impact tests. The results were 

compared with those obtained for neat resin specimens. Test results revealed that the addition of 

hybrid flame retardant systems introduced reasonable improvements in at least one fire reaction 

property. However, it was verified that the filler addition led to a decrease in mechanical properties, 

probably due to poor the matrix-filler adhesion. Further studies are required in order to improve the 

mix design formulations. 

Introduction 

Unsaturated polyester composites (UPC) are replacing traditional materials like wood, glass and 

metal, as building, furniture, machinery and vehicle materials, as well as other consumer products. 

However, UPCs have great sensitivity to high temperatures and a poor behaviour towards fire 

situations [1,2]. 

The use of fireproof resins or the incorporation of flame retardant (FR) systems in the polymeric 

matrix improve the fire behaviour, however, these solutions usually lead to a reduction in 

mechanical properties and have a detrimental effect on polymer workability and processing [3]. 

Due to both the high specific surface area and small size, nanomaterials (NM) reduce polymer chain 

mobility, leading to significant changes in material properties. Therefore, UPC modification with 

NM can be a potential and efficient solution to control flammability of polymer matrix, without 

negative effect on other properties [4-6]. 

In some recent works synergistic effects between nanoparticles (including nano-oxides) and 

phosphorous based additives were observed, leading to an overall improvement of polymer 

nanocomposites fire behaviour: higher ignition times, reduced heat release rate, reduced total 

released heat and significant increase of burning time [7-9]. 
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There are still few studies on UPC with nano-oxides, but most of the available research work shows 

promising results, attesting that NM incorporation can improve final product properties (Table 1). 

Table 1: Changes due to addition of nano Al2O3 and SiO2 to UPC 

Nanomaterial 
Main conclusions 

Kind Size Content 

Al2O3 

60-70 nm 1-9 wt% 
 Agglomeration above 5 wt%.  Tensile, flexural, and impact strength.   

 Thermal stability [10].  

8-14 nm 1 vol%  Value of fracture toughness [11].. 

13 nm 0-10 wt%  Flammability and  thermal stability [4]. 

100-200 nm 20 wt%  In flame retardancy was achieved by synergistic effect between FR [12]. 

15nm,  1 m and 

35 m 
0- 4.4 wt% 

Fracture toughness  as the volume fraction of the particles was increased 

from 0% to 4.4%. The addition well-bonded Al2O3 particles led to  in the 

fracture toughness [13]. 

14 nm, 3 m and 

110 m 
1 vol% 

Average dynamic stress intensity factor  with the filler particulate size  

[14].. 

30-40 nm 0-10 vol% Thermal conductivity  with nanoparticle concentration [15]. 

30-40 nm and 

200 nm 
0-10 vol% 

Young’s modulus  with volume fraction. With regards to the effect of 

particle size, no significant influence was noticed [16].. 

SiO2 

50-100 nm 1.5 wt% 
 Viscosity and the molecular weights.  Glass transition temperatures 

[17]. 

28- 83 nm 0-12 wt%   Viscosity. The critical silica content was observed at 6-10 wt% [18]. 

12 nm 5 wt%  Flammability and  thermal stability [4]. 

In the present study, an effort is undertaken to develop a new UPC material with improved fire 

reaction behaviour, by matrix modification with hybrid flame retardant systems based on nano-

oxides and phosphinates. Fire reaction properties were analysed and quantified by vertical 

flammability tests, and mechanical properties were studied by flexural, shore D and Charpy impact 

tests. 

Materials and methods 

Raw Materials and Formulations. In this study, a commercially available unsaturated polyester 

resin, with trade name Aropol
®

 FS3992 (Ashland Chemical Hispania S.L., Spain) was used as 

matrix (Table 2).  

Table 2: Characteristics of cured AROPOL FS 3992  

Property Method Values 

Heat distortion temperature, ºC ASTM D-648 90 -100 

Water absorption, % ASTM D-570  0.2 

Tensile strength , MPa ASTM D-638 50 - 70 

Flexural strength, MPa ASTM D-790 90 - 110 

Barcol hardness ASTM D-2583  45 

Ultimate elongation, % ASTM D-638  3 

The FR was Exolit
®

 OP 1240 (Clariant-Químicos, Lda., Portugal) which consists in a fine white 

grain-based organic phosphonate powder having high phosphorus content. The silica and silica-

coated carbon sub-microparticles (SiO2 and SiO2-C, 98%) were provided by Innovnano (Portugal). 

The NanoDur
®

 (99.5% purity, Alfa Aesar
®

) alumina nanoparticles were purchased from Cymit 

Quimica S.L. (Spain). All fillers have spherical shape, and some physical properties are specified in 

Table 3. 

Table 3: Characteristics of fillers  

Particle Specific Surface Area (m
2
/g) Specific gravity (g/cm

3
) Median particle size (m) 

Al2O3 36 3.60 45 

SiO2 64 2.69 437 

SiO2-C 57 2.57 172 

Exolit OP 1240 - 1.35 37 500 
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A well determined quantity of filler was manually pre-mixed with the unsaturated polyester resin 

and accelerator (0.5 wt. %) for a few minutes at room temperature. The mixing process was then 

completed by ultrasonication (0.5s on/0.5s off) for several minutes. The catalyst (1.0 wt. %) was 

then added and mixed. All the mixtures were poured into a preheated mould (1 h/80ºC) and the 

samples were then allowed to cure (6 h/80ºC). After de-moulding they were subject to an additional 

thermal treatment (3 h/80ºC). 

Test Procedures. After UPC preparation, the fire properties were tested by the UL94 

flammability standard test (Underwriters Laboratories, USA). The UL94 test allows the 

determination of plastics flammability characteristics. The standard classifies plastics according to 

their burning behaviour in different orientations - horizontal or vertical burning tests - and 

thicknesses. The vertical method was used in this study. The specimens are supported vertically and 

a flame is applied to the bottom of the specimen (Fig. 1). The flame is applied for 10 s and then 

removed until flaming stops at which time the flame is reapplied for another 10 s and then again 

removed. Materials can be classified as V-0, V-1, V-2 or unrated (U), on the basis of overall results 

for a sample of five specimens with 125×13×5 mm
3
 dimensions. All specimens were pre-

conditioned for 48 hours at 23 °C / 50 % RH before being tested [19].  

 

 

Figure 1: Equipment a) and b) set-up used in the flammability test  

Flexural mechanical properties were obtained according to a procedure based on the method 

described in standard ISO 178. The beam specimens (100×10×5 mm
3
) of modified polyester 

composites were conditioned at 23 °C/50% RH for 24 hours and then tested in three-point bending 

at a constant loading rate of 1.15 mm/min, over a 60 mm span (Fig. 2). For each material five 

specimens were tested. For each experiment a load-deflection curve was obtained, from which the 

strength and elastic modulus were obtained [19]. 

 

 

 

Figure 2: Equipment used in the a) flexural, b) Shore D hardness and c) Charpy impact strength test 

The shore D hardness of UPC formulations was measured according to ISO 868 using a commercial 

CEAST
®

 (Turin, Italy) durometer (Fig. 2). The thicknesses of the specimens were at least 4 mm and 

the measure points were at least 9 mm from any edge and 6 mm apart. For each formulation five 

measurements were made and all specimens were previously conditioned at 23 °C/50% RH for 48 

hours before testing. 

a) b) 

a) b) c) 
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The Charpy unnotched impact strength was evaluated according to a superseded version of ISO 179, 

using type 2 specimens with 50×6×4 mm
3
, with a pendulum impact tester (Hounsfield Tensometer 

Ltd., Croydon, U.K.) (Fig. 2). Five specimens of each formulation were prepared for impact 

strength testing. All specimens were also previously conditioned at 23 °C/50% RH for 48 hours 

before being tested [21]. 

Design of experiments. The design of experiments (DoE) is an approach for systematically 

varying the controllable input factors and observing the effects of these factors on the output 

product parameters. In this study the Taguchi method was used. This method allows assessing to the 

same information provided by an experience plan based full factorial method but with the advantage 

of requiring smaller number of experiments. The method can also identify the factors and possible 

interactions between factors that most influence the response, using analyses of variance (ANOVA) 

[22,23]. The Taguchi method major steps are: 1) objective function establishment, 2) factors and 

their levels identification, 3) orthogonal array selection, 4) experimentation, 5) data analysis and 

optimal levels determination, and 6) experimentation confirmation [24]. The main objective is to 

determine the optimal formulations of polyester modified with nano oxides and phosphinates that 

result in the best fire reaction properties. For this study the selected control factors were type of 

oxide particle (A) and content (B), FR content (C) and total sonication time (D). These factors and 

their variation levels are shown in Table 4. 

Table 4: Design Factors and Levels 

Levels 
Factors 

A: Oxide particle type B: Oxide Particle Content (wt%) C: FR Content (wt%) D: Total sonication time (min.) 

1 SiO2-C 0.0 0.0 3.0 

2 Al2O3 2.5 10.0 15.0 

3 SiO2 5.0 15.0 9.0 

In the present case the L9 orthogonal array was selected. The experimentation was conducted to 

understand the influence of each of the processing parameters at three levels. The formulations 

resulting from applying the Taguchi L9 orthogonal array are shown in Table 5.  

Table 5: Manufactured formulations resulting from the Taguchi L9 orthogonal array 

Formulation A: Oxide particle type 
B: Oxide Particle Content 

(wt%) 

C: FR Content 

(wt%) 

D: Sonication total time  

(min) 

1 SiO2-C 0.0 0.0 3.0 

2 SiO2-C 2.5 10.0 15.0 

3 SiO2-C 5.0 15.0 9.0 

4 Al2O3 0.0 10.0 9.0 

5 Al2O3 2.5 15.0 3.0 

6 Al2O3 5.0 0.0 15.0 

7 SiO2 0.0 15.0 15.0 

8 SiO2 2.5 0.0 9.0 

9 SiO2 5.0 10.0 3.0 

ANOVA was applied for examining the sample global variation, identifying its cause and 

evaluating the contribution of each factor to overall dispersion. 

Results and Discussion  

The vertical UL94 test results in terms of ignition time (ITUL), afterflame times (T1 and T2) and 

their UL94 classification, are summarized by their average values and standard deviations, 

respectively, in Table 6. 

Globally, it was verified that filler addition improved at least one fire response parameter. As 

observed in Table 6, formulations F5 and F7 showed particularly significant improvements, with a 

V-1 classification for the vertical UL94 test. 
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The mechanical testing results for flexural properties, shore D hardness and Charpy impact strength 

are summarized in Table 7.  

The filler containing materials exhibited lower tensile strength, hardness and impact energy, 

however they show a higher modulus. The micro, submicro and nano composites exhibited more 

brittle failure compared to the neat resin during both flexural and Charpy impact tests. 

The Taguchi method uses ANOVA to analyse data obtained from implementation of the 

experimental design. The ANOVA performs the overall variance analysis of a sample set, 

identifying its origins and assessing the contribution of each variable or factor to the global 

dispersion. 

Table 6: Vertical UL-94 test results 

Formulation 
ITUL 

(s) 

T1 

(s) 

T2 

(s) 
Classification 

1 2.0 ± 0.0 281.0 ± 24.4 - ± - U 

2 3.4 ± 0.3 18.6 ± 4.6 39.2 ± 23.8 U 

3 2.6 ± 0.4 43.0 ± 4.2 35.5 ± 27.5 U 

4 2.2 ± 0.4 51.0 ± 30.4 23.0 ± 27.7 U 

5 2.0 ± 0.0 2.2 ± 2.6 29.5 ± 18.0 V-1 

6 2.5 ± 0.9 333.2 ± 46.3 - ± - U 

7 2.0 ± 0.7 2.8 ± 2.2 15.0 ± 21.5 V-1 

8 1.8 ± 0.1 229.0 ± 123.2 - ± - U 

9 2.5 ± 0.2 56.6 ± 29.7 120.0 ± 20.0 U 

Table 7: Mechanical test results 

Formulation 

Flexural Shore D Charpy 

Tensile strength  

(MPa) 

Elastic modulus 

 (GPa) 

Hardness 

(-) 

Impact energy  

(kJ/m
2
) 

1 84.92 ± 15.04 2.91 ± 0.54 
8

8 
± 1.1 

4.2

3 
± 0.35 

2 62.38 ±  4.96 3.70 ± 0.40 
8

4 
± 0.6 

1.9

4 
± 0.27 

3 54.36 ± 9.11  3.07 ± 0.97 
8

5 
± 0.8 

1.1

8 
± 0.30 

4 62.76 ± 3.54 3.80 ± 0.24 
8

4 
± 1.5 

1.8

4 
± 0.41 

5 43.87 ± 4.43 3.07 ± 0.15 
8

2 
± 0.6 

1.9

1 
± 0.21 

6 47.50 ± 3.98 2.89 ± 0.63 
8

7 
± 0.6 

3.4

1 
± 0.90 

7 62.45 ± 3.53 3.61 ± 0.42 
8

3 
± 0.8 

1.7

2 
± 0.16 

The results of the analyses of variance for the 1
st
 afterflame time, flexural strength, hardness and 

impact energy are presented in Tables 8, 9, 10 and 11, respectively. The results are detailed in terms 

of degrees of freedom (df), sum of squares (SQ), quadratic mean deviation (QMD), F-test ratio 

value (Fr), and percent contribution to global variation (P). All analyses were performed for a 

significance level (α) of 5% (or a confidence level of 95%). For this level of significance, the F-test 

ratio (Fc) critical value is 3.26, for all 4 factors under study. 

Table 8: ANOVA results for the 1
st 

afterflame time (Fc= 3.26; α=5%) 

 df SQ  QMD  Fr P (%) 

Factor A 2 8178.18 4089.09 1.37 0.28 

Factor B 2 27162.84 13581.42 4.54 2.71 

Factor C 2 638560.84 319280.42 106.70 80.84 

Factor D 2 927.24 463.62 0.15 0.65 

Error 36 107719.20 2992.20 - - 

Total 44 782548.31 - - - 
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The influence of factors in the overall variance can be determined and quantified as a function of the 

numerical values of the effects, also known as the “main effects”. The main effects measure the 

degree of influence on the global response factor, which are, in this study, the 1
st
 afterflame time, 

flexural strength, hardness and impact energy. The calculation of the main effects is accomplished 

through the analysis of marginal means. The marginal means (for each factor level) and the main 

effects (for each pair of factor levels) are showed in Tables 12, 13, 14 and 15, respectively, for 1
st
 

afterflame time, flexural strength, hardness and impact energy. 

Table 9: ANOVA results for flexural strength (Fc= 3.26; α=5%) 

 df SQ QMD Fr P (%) 

Factor A 2 2789.16 1394.58 29.99 31.1 

Factor B 2 1525.27 762.63 16.40 16.5 

Factor C 2 2108.71 1054.36 22.68 23.3 

Factor D 2 569.21 284.60 6.12 5.5 

Error 36 1673.85 46.50 - - 

Total 44 8666.19 - - - 

Table 10: ANOVA results for hardness (Fc= 3.26; α=5%) 

 df SQ QMD Fr P (%) 

Factor A 2 15.24 7.62 10.55 7.74 

Factor B 2 6.71 3.36 4.65 2.95 

Factor C 2 124.44 62.22 86.15 68.98 

Factor D 2 5.91 2.96 4.09 2.50 

Error 36 26.00 0.72 - - 

Total 44 178.31 - - - 

Table 11: ANOVA results for impact energy (Fc= 3.26; α=5%) 

 df SQ QMD Fr P [%] 

Factor A 2 3.34 1.67 6.70 4.95 

Factor B 2 5.68 2.84 11.40 9.03 

Factor C 2 36.03 18.01 72.30 61.91 

Factor D 2 3.37 1.68 6.75 5.00 

Error 36 8.97 0.25 - - 

Total 44 57.39 - - - 

Table 12: Marginal means and main effects of factors on the 1
st 

afterflame 

 
Marginal means (s) Main effects (s) 

X1 X2 X3 X1-X2 X1-X3 X2-X3 

Factor A 113.93 129.40 96.40 -15.47 17.53 33.00 

Factor B 111.87 83.87 144.00 28.00 -31.13 -60.13 

Factor C 281.07 42.07 16.60 239.00 264.47 25.47 

Factor D 113.87 118.47 107.40 -4.60 6.47 11.07 

Table 13: Marginal means and main effects of factors on flexural strength 

 
Marginal means (MPa) Main effects (MPa) 

X1 X2 X3 X1-X2 X1-X3 X2-X3 

Factor A 67.22 51.38 68.82 15.84 -1.60 -17.44 

Factor B 70.04 61.48 55.89 8.56 14.15 5.59 

Factor C 70.20 63.65 53.56 6.55 16.64 10.09 

Factor D 64.86 57.44 65.11 7.42 -0.25 -7.67 

Table 14: Marginal means and main effects of factors on hardness 

 
Marginal means Main effects 

X1 X2 X3 X1-X2 X1-X3 X2-X3 

Factor A 85.87 84.47 85.40 1.40 0.47 -0.93 

Factor B 85.33 84.73 85.67 0.60 -0.33 -0.93 

Factor C 87.47 84.80 83.47 2.67 4.00 1.33 

Factor D 85.47 84.73 85.53 0.73 -0.07 -0.80 

The response graphs are a graphical representation of the main effects, and are a way of assessing 

the relative importance of each factor or interaction more clearly, than with a table of numerical 
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values of the effects. It is clear from Figs. 3 and 4 that parameter values have different weights for 

the different tested properties. 

Table 15: Marginal means and main effects of factors on impact energy 

 
Marginal means (kJ/m

2
) Main effects (kJ/m

2
) 

X1 X2 X3 X1-X2 X1-X3 X2-X3 

Factor A 2.19 2.38 1.73 -0.19 0.46 0.65 

Factor B 2.60 1.94 1.77 0.66 0.82 0.17 

Factor C 3.37 1.43 1.51 1.93 1.86 -0.07 

Factor D 2.38 2.19 1.73 0.19 0.65 0.46 

With basis on the 1
st
 afterflame, flexural strength, hardness and impact energy response graphs, the 

best combinations of factors’ levels that lead to improved response on each analysed property are 

shown in Table 16. For each optimal formulation, the estimated response value (REST) predicted by 

Taguchi method and determined according to Eq. 1 is also shown in Table 16.  

REST = A + Σ (Xi – A)                                                                                                                     (1) 

where A is the global average of all formulations, and Xi represents the marginal mean 

corresponding to all responses involving factor X with the optimum level (only the material factors 

with a statistical significant effect on global response are considered).  

 
Figure 4: Process parameters effects on hardness and impact energy 

Table 16: Optimal formulations and estimated response values 

Parameter Optimal formulation Estimated value 

1
st 

afterflame (s) A3+B2+C3+D3 -12.57 ± 67,29 

Flexural strength (MPa) A3+B1+C1+D3 86,76 ± 8,39 

Hardness A1+B3+C1+D3 88,80 ± 1,05 

Absorbed energy (kJ/m
2
) A2+B1+C1+D1 4,42 ± 0,61 

It has already been found that with increasing FR content, fire properties improve. Since, all 

formulation parameters influence considerably at least one studied fire property, other possible 

A          B             C          D A          B             C          D 

A          B             C          D A          B             C          D 
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parameters (e.g., cure times, thermal treatments) that could influence the final results, should also be 

considered. 

The present investigation has been carried out on UPC modified with nano oxides and phosphinates, 

and it has been found that there are possible synergistic effects between the FR and some nano 

oxides. However, filler addition to the matrix resulted in an overall decrease of mechanical 

properties, with the exception of moduli, which increased. 

Future studies are required, in order to clarify, improve and explore the fillers synergistic effects on 

fire reaction behaviour, without compromising mechanical properties. 

Conclusions 

The Taguchi methodology was used as an alternative approach to the full factorial experimental 

work plan, to determine factor effects on fire and mechanical properties of polyester composites 

modified with nano oxides and phosphinates. The following conclusions can be drawn from the 

investigation: 

 It was observed at naked eye that even with longest used sonication time, filler dispersion was 

not fully achieved; 

 With increase of sonication time a greater content of ‘air bubbles’ resulted, consequently the 

burning behaviour was poorer, due to the created paths allowing easier flame propagation. 

 Addition of fillers improved at least one fire behaviour property. The addition of FR on its own 

or combined with nano-alumina lead to significant improvements in fire properties, achieving a 

V-1 rating. This may be an indication of a synergistic effect between the FR and nano-alumina.  

 The introduction of fillers leads to a considerable decrease in flexural strength, hardness and 

impact energy values, and higher moduli. The overall decrease in mechanical properties may be 

associated with a weak interface between the filler and matrix. 

 The optimized formulations are divergent, and the factors had different impacts on final results 

of formulations. It is significant that the optimal formulations for mechanical properties, with 

the exception of hardness, do not contain fillers.  

Composites with fillers may show better fire performance than unmodified traditional composites, 

but more studies are required. The filler content value is a fundamental factor regarding composite 

final properties. Additional studies are thus foreseen, to explore the synergistic effect between nano-

alumina and FR, and to more thoroughly study the use of fillers (e.g., content, treatments), so that 

products with better fire performance and no loss in mechanical properties can be obtained.  
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Palavras-chave: Nanotubos de carbono, pasta de cimento, poços de petróleo, comportamento 
reológico, resistência mecânica. 

Resumo. A pesquisa analisa o comportamento de pastas de cimento produzido com nanotubos de 

carbono (NTC) para poços de petróleo. Pastas de cimento com 0,1% de NTC e dispersantes à base 

de policarboxilato (0,05%) e polinaftaleno sulfonado (0,1%) foram produzidas e avaliadas. Os 

resultados obtidos foram comparados com pastas de cimento sem NTC e mesma concentração de 

dispersantes. Para analise do comportamento reológico das pastas de cimento foi utilizado o Modelo 

de Bingham. Pode-se concluir que a adição de 0,1% de NTC não alterou o comportamento 

reológico das pastas de cimento com os dispersantes e concentrações utilizadas. Foram realizados 

ensaios de resistência à compressão e resistência à tração por compressão diametral aos 7 dias. A 

resistência à tração por compressão diametral apresentou valores 24% superior nas pastas de 

cimento com 0,1% de NTC e 0,1% do dispersante à base de polinaftaleno sulfonado e 16% para as 

pastas com 0,1% de NTC e 0,05% de dispersante à base de policarboxilato quando comparados com 

pastas de cimento sem NTC na mesma proporção de dispersante. A resistência à compressão não 

apresentou variação significativa com a adição de 0,1% de NTC. 

Introdução 

As pastas de cimento são utilizadas desde os primórdios da indústria do petróleo com a função de 

estabilizar, manter a estrutura e isolar a zona de produção do petróleo da formação rochosa. As 

descobertas de novas reservas em condições de exploração adversa, e a necessidade de recuperar o 

óleo em poços maduros têm imposto ao cimento usado no revestimento, condições extremas de 

temperatura e pressão. Como consequência, as falhas na cimentação dos poços têm aumentado e 

requerido um maior número de intervenções para recuperação o que além de paralisar a produção 

implica em custos adicionais e riscos ao meio ambiente. 

Falhas na cimentação podem ocasionar problemas, tais como flambagem e colapso do revestimento 

devido à concentração de tensões em regiões sem cimento, podendo ocasionar até mesmo a perda 

do poço. Outro problema gerado por falhas na cimentação é o fluxo pelo anular de fluido ou gás 

proveniente da formação que poderá resultar em danos ecológicos, como por exemplo, a 

comunicação de uma zona de hidrocarbonetos com uma zona de água [1]. 

A cimentação primária não é a única operação de cimentação. Após 25 anos ou mais, quando a taxa 

de produção torna-se muito baixa, os poços têm de ser abandonados. O principal objetivo da 

cimentação neste caso é selar permanentemente, por tempo ilimitado, o poço a fim de impedir 

qualquer fuga de fluidos da formação para a superfície. Portanto, a durabilidade em longo prazo dos 

materiais utilizados para cimentação é de extrema importância [2].  
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Diversas inovações tecnológicas têm sido introduzidas e um grande número de adições minerais e 

orgânicas passou a ser empregada na produção de compostos especiais, destinados a aplicações cada 

vez mais específicas. Com o objetivo de se obter pastas de cimento com as características desejadas 

para sua utilização em poços petrolíferos, um ou mais aditivos são adicionados às mesmas. 

Atualmente, a busca por materiais alternativos a serem utilizados em cimentação de poços de 

petróleo é uma atividade em pleno desenvolvimento. Os desafios dizem respeito às modificações e à 

melhoria de suas propriedades como sistemas de pastas mais flexíveis e resistentes a choques. 

 Nos últimos anos muitos interesses têm sido gerados na indústria no desenvolvimento de cimentos 

dúcteis, exibindo altos valores de resistência à tração e à flexão. Apesar dos sistemas convencionais 

de cimento usados em poços de petróleo exibirem alta resistência à compressão, ainda há limitado 

desenvolvimento da resistência à tração e à flexão [3].  

Na área de materiais, a Nanociência e a Nanotecnologia apresentam um potencial enorme e que 

ainda não foi explorado. Novas cerâmicas, polímeros e borrachas poderão ser desenvolvidos com 

propriedades superiores aos já existentes. A própria forma de produção dos materiais sofrerá 

grandes transformações com a criação de novos produtos.   

Dentre as descobertas da Nanotecnologia estão os nanotubos de carbono (NTC). Nanotubos de 

carbono são folhas de átomos de carbono, em um arranjo hexagonal, enroladas de modo a formarem 

um cilindro (tubo), onde as paredes são átomos únicos de carbono, com diâmetro tipicamente entre 

um e dois nanômetro. Este aspecto torna os NTC praticamente um material unidimensional,  que – 

além de outras características elétricas ou térmicas extraordinárias – possui valores de resistência à 

tração e módulo de elasticidade dez vezes maiores do que o aço apresentando um décimo do peso 

deste, sendo deste modo candidatos para reforçar estruturalmente materiais cimentícios [4]. 

A pesquisa em nível nanométrico está em desenvolvimento na área do cimento Portland e concreto.  

Uma das áreas de enfoque diz respeito a uma melhor compreensão do processo de hidratação do 

cimento e dos próprios produtos da hidratação em nanoescala com a incorporação de nano-

partículas como nanosílica, negro de fumo e nanotubos (NTC) de carbono em matrizes de cimento 

com o objetivo de melhorar o desempenho e a durabilidade dos materiais cimentícios [5]. 

Materiais e Métodos 

Materiais. Os materiais utilizados nas pastas de cimento fabricado ou não com nanotubos de 

carbono estão descritos na Tabela 1. 
Tabela 1: Materiais utilizados na composição das pastas de cimento 

CLASSE MATERIAL 

Cimento Cimento Portland Classe G 

Nanotubos de carbono (NTC) NTC crescidos em clínquer  

Dispersantes Policarboxilato 

Polinaftaleno sulfonado 

Água Água destilada 

Métodos. 

Formulação das Pastas de Cimento. A escolha da formulação da pasta de cimento é realizada 

com base em testes laboratoriais segundo técnicas que permitam a simulação das condições reais a 

que a pasta de cimento vai estar submetida no poço e a padrões que permitam diferenciar e 

comparar os resultados sem dificuldades de interpretação. Assim sendo, as quantidades de cada 

componente a ser adotado na preparação das pastas de cimento serão calculadas segundo [6] e  [7].  

O teor empregado de nanotubos de carbono (NTC) sintetizados a partir do clínquer foi igual a 0,1% 

em relação à massa de material cimentício (cimento classe G + clínquer). Esta quantidade de NTC 

foi fixada com base nos resultados de [8]MELO et al. (2011) e [9] LUDVIG et al. (2011). 

A base para a formulação das pastas nesta etapa foi manter o peso específico da mesma igual a 1,9 

g/cm
3
 (15,8 lb/gal) em conjunto com uma relação água/cimento de 0,44. O volume de pasta 
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produzido em cada mistura foi igual a 600 ml. Para a produção deste volume, a quantidade de 

cimento empregado em cada composição foi igual a 788 gramas. Para pastas contendo nanotubos de 

carbono (NTC), a quantidade de clínquer com NTC foi considerada na massa total de 788 gramas de 

material cimentício. Como o teor de NTC empregado foi de 0,1 % em relação à massa de cimento e 

o clínquer nanoestruturado possui 16,3% de NTC, a quantidade deste clinquer empregado foi igual a 

4,84 gramas em cada mistura. O teor de aditivos também se refere à massa de material cimentício 

Foram utilizados dois tipos de dispersantes conhecidos comercialmente como “Glenium 51”, 

(policarboxilato) e “D080” (polinaftaleno sulfonado). 

Preparo e homogeneização das Pastas de Cimento. O procedimento para preparo de pastas de 

cimento para poços de petróleo é documentado em [10], [11] e [7]. 

Para as pastas de cimento com nanotubos, o clínquer nanoestruturado na quantidade calculada foi 

misturado ao cimento em um saco plástico fechado e agitado para homogeneização do material.  

Para o preparo da pasta foi utilizado um misturador “Waring Blendor” da marca Chandler (Figura 

1.a), com controle de velocidade e de tempo de mistura. 

O procedimento de preparo se iniciou pela dispersão dos aditivos na água dentro do copo do 

misturador. Após a completa dispersão dos aditivos, o material sólido, constituído por cimento 

classe G ou por cimento classe G e clínquer com NTC previamente homogeneizados, foi adicionado 

à denominada água de mistura (água e aditivos) sob rotação de 4000 rpm +200 durante 15 

segundos. Terminada a adição do material sólido, muda-se a velocidade para 12.000 rpm +500 rpm, 

que é mantida por 35 segundos. Este procedimento padrão de mistura equivale a uma energia de 

mistura igual a 5,9 kJ por quilograma de pasta. 

Após o preparo da pasta deve-se realizar a homogeneização da pasta de cimento. O procedimento de 

homogeneização é realizado no consistômetro atmosférico (Figura 1.b) que consiste de um 

recipiente com um banho de água no qual são alojadas duas células cilíndricas, que devem girar a 

150 + 15 rpm. Cada célula apresenta internamente uma palheta estacionária imersa na pasta de 

cimento. Esta palheta transmite o torque imposto pela pasta a uma mola acoplada a um dial, que 

indica a consistência da pasta. O consistômetro atmosférico utilizado foi o modelo 1200 da marca 

Chandler. 

A homogeneização das pastas de cimento foi realizada a 27°C. O procedimento consistiu em verter 

a pasta recém-preparada para a célula e condicioná-la por 20 minutos. Após este período a palheta é 

retirada e agitada por mais 5 segundos com o auxílio de uma espátula. 

 
 Figura 1.a - Misturadores de palhetas Chandler b. Consistômetro atmosférico 

Comportamento reológico das Pastas de Cimento. A determinação das propriedades 

reológicas das pastas de cimento é efetuada de forma a gerar resultados reprodutíveis para a 

indústria do petróleo. 

O viscosímetro utilizado foi o modelo 35A fabricado pela FANN. 

As tensões de cisalhamento são obtidas com base na média das tensões registradas a partir de uma 

seqüência ascendente de taxas (de 5,1 a 511 s
-1

) e outra seqüência descendente (de 511 a 5,1 s
-1

). 

A pasta de cimento preparada e homogeneizada é vertida no copo do viscosímetro rotacional. As 

taxas de velocidade são aplicadas na seqüência ascendente e mantidas por 10 segundos, quando são 
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registrados os torques. As taxas utilizadas foram de 3, 6, 10, 20, 60, 100, 200 e 300 rpm. Após a 

taxa de 300 rpm aplicam-se as mesmas taxas na seqüência descendente até 3 rpm. 

Após a leitura dos torques em função das taxas aplicadas a velocidade do rotor é aumentada para 

300 rpm por 1(um) minuto e procede-se a leitura dos géis. O gel inicial corresponde à tensão de 

cisalhamento máxima sob taxa de 3 rpm obtida após 10 segundos da pasta em repouso. Após a 

determinação do gel inicial a pasta é deixada em repouso por 10 minutos, quando é empregada 

novamente a taxa de 3 rpm e a tensão correspondente ao torque registrado nessa taxa corresponde ao 

gel final.  

Para caracterizar o comportamento de fluxo da pasta de cimento em qualquer geometria (tubo, 

anular), deve ser selecionado um modelo que melhor represente os dados. Para fazer isto, os dados 

obtidos (velocidades angulares e leituras de torque) são convertidos em taxas de cisalhamento e 

tensões de cisalhamento. 

Para conversão da rotação em rotações por minuto (rpm) para taxa de deformação em s
-1

 e para 

conversão de torque em tensão de cisalhamento na unidade de Pa são utilizadas as  Equações 1  e  2. 

 7023,1  (1) 

 511,0  (2) 

onde: 

  é a  taxa de deformação ou cisalhamento [s
-1

]; 

  é a velocidade de rotação do viscosímetro [rpm]; 

  é a tensão de cisalhamento em Pa; e  

  é a leitura do viscosímetro em graus. 

Para determinação da Viscosidade Plástica (VP) e Limite de Escoamento (LE) utilizou-se o modelo 

de Bingham. O modelo assume uma relação linear entre a tensão de cisalhamento e a taxa de 

deformação. É caracterizado por dois parâmetros: limite de escoamento e viscosidade plástica 

conforme Equação 3. 
 VPLE   (3) 

onde: 

  é a  taxa de deformação ou cisalhamento [s
-1

]; 

  é a tensão de cisalhamento [Pa];  

LE  é o limite de escoamento; e 

VP  é a viscosidade plástica. 

O limite de escoamento (LE) é a tensão mínima a ser aplicada a fim de que fluído entre em 

movimento. Matematicamente, é o coeficiente linear da reta do modelo de Bingham. A viscosidade 

plástica (VP) é a constante de proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e a taxa de 

deformação para tensões superiores ao limite de escoamento. Matematicamente, é o coeficiente 

angular da reta do modelo de Bingham. 

Se os valores de tensão de cisalhamento estiverem expressos em Pa e os de taxa de cisalhamento em 

s
-1

, os parâmetros reológicos, viscosidade plástica (VP) e limite de escoamento (LE), são calculados 

diretamente pela equação 3., sendo VP expresso em Pa.s e LE em Pa. 

O gel inicial (Gi) é um indicativo da dificuldade que um fluído apresenta para reiniciar o 

movimento após uma parada de dez segundos. O gel final (Gf) é um indicativo da dificuldade que 

um fluído apresenta para reiniciar o movimento após uma parada de dez minutos. 

Determinação da resistência à compressão da pasta. A resistência à compressão é 

determinada após o processo de cura das pastas de cimento por um tempo desejado a uma 

temperatura e pressão. No presente trabalho as pastas foram curadas por 7 dias, em uma  

temperatura de 27°C, sob pressão atmosférica. 
A pasta de cimento preparada é vertida em corpos de prova cilíndricos de 25,4 x 50,8 mm. Os 

corpos de prova são desmoldados após 24 horas e colocados em banho termoestático na temperatura 
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de 27° até a data do ensaio. Imediatamente antes do ensaio os corpos de prova são retirados do 

banho e retificados em suas faces.   

Os corpos de prova foram primeiramente medidos e em seguida rompidos numa prensa servo-

controlada. Foi utilizada uma taxa de carregamento de 0,03 kN/s. 

Determinação da resistência à tração por compressão diametral da pasta. Imediatamente 

após o preparo as pastas de cimento, estas foram colocadas em moldes cilíndricos de 50,8 x 25,4 

mm e curadas por 7 dias, sob pressão atmosférica, em temperatura 27ºC.  

Os corpos de prova foram desmoldados após 24 horas e mantidos em um banho de água a 27ºC até 

o momento da ruptura. Eles foram então medidos e em seguida ensaiados na prensa servo-

controlada do Laboratório de Mecânica das Rochas do CENPES- Petrobrás. Neste caso foi utilizada 

uma taxa de carregamento de 0,1 kN/s. 

A resistência à tração por compressão diametral é obtida por meio da Equação (4): 

hd

F
f t



2
  

(4) 

onde   

 ft = resistência à tração por compressão diametral [MPa]; 

 F = carga de ruptura do corpo-de-prova [N];  

 d = diâmetro do corpo-de-prova [mm];  

 h = comprimento do corpo-de-prova [mm]. 

 Avaliação da microestrutura das pastas de cimento Após a análise da estabilidade da pasta de 

cimento, foram colhidas amostras de todas as pastas ensaiadas e procedeu-se a análise do material 

por MEV. O objetivo da análise foi a observação da dispersão dos NTC na pasta de cimento. Neste 

ensaio foi utilizado o microscópio eletrônico do Centro de Microscopia Eletrônica da UFMG e do 

CENPES- PETROBRÁS. 

A preparação das amostras de NTC para MEV consistiu em fixar pequenas quantidades de material 

em suportes de latão (stub) e realizar o recobrimento utilizando-se ouro. O recobrimento é 

necessário para melhorar a condutividade da superfície facilitando a focalização e obtenção de 

imagens. As amostras devem estar secas e isentas de óleos ou materiais voláteis, pois serão 

submetidas a alto vácuo e a presença de tais contaminantes impede a estabilização do vácuo 

impedindo o ensaio. 

Resultados e Discussão 

Caracterização dos Materiais. As Tabelas 2 e 3 apresentam os resultados dos ensaios das 

características químicas e físicas do cimento utilizado. 

O clínquer de cimento com NTC foi produzido no Laboratório de Nanomateriais da UFMG. Os 

NTC foram crescidos pelo processo de deposição química da fase vapor diretamente sobre o 

clínquer de cimento após sua moagem e antes da adição de gesso. O catalisador utilizado foi o pó de 

aciaria. O clínquer nanoestruturado possui 16,3% de nanotubo de carbono em massa. Este teor de 

NTC foi determinado pelo ensaio de termogravimetria. 

A Figura 2 apresenta as imagens do MEV do clínquer fabricado com NTC utilizado nas pastas de 

cimento. Pode-se observar que os NTC/NFC apresentam-se bem distribuídos nas partículas de 

clínquer e apresentam polidispersão no tamanho e no diâmetro (50 nm à 80 nm). 

Comportamento reológico das pastas de cimento sem dispersante. As curvas de fluxo (a 

27°C) da pasta 1 (padrão) e da pasta 6 com 0,1% de NTC estão mostradas na Figura 3. A Tabela 4 

apresenta os valores obtidos para o limite de escoamento (LE) e viscosidade plástica (VP), gel 

inicial (Gi) e gel final (Gf) para estas mesmas pastas. 
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Tabela 2: Características químicas do Cimento Portland classe G 

Requisitos químicos 

Cimento Portland classe G 

Norma NBR 9831 

 

Amostra 

 

Perda ao fogo  ≤ 3,00  % 0,71  % 

MgO ≤ 6,00  % 2,21  % 

SO3 ≤ 3,00  % 2,22  % 

Resíduo insolúvel  ≤ 0,75  % 0,13  % 

CaO livre  ≤ 2,00  % 0,74  % 

Conteúdo Alcalino total  (Na2O equivalente) ≤ 0,75  % 0,57  % 

C3S  48 – 65  % 60,80  % 

C3A ≤ 3,00  % 2,16  % 

2C3A + C4AF ≤ 24,00  % 19,55  % 

 
Tabela 3: Características Físicas do cimento Portland classe G 

Requisitos físicos 

Cimento Portland classe G 

Norma NBR 9831 Amostra 

 

Tempo de espessamento @ 52°C (125°F)  90 – 120  min 112 

Resistência à compressão, 8h @ 38°C  ≥  2,1 MPa 3,93 

Resistência à compressão, 8h @ 60°C  ≥  10,3 MPa 13,39 

Reologia  @  27°C 

Viscosidade plástica ≤  55 Pa.s 49 

Limite de Escoamento 30 – 70 Pa 51 

Gel inicial ≤  25 Pa 19 

Gel final ≤  35 Pa 21 

Reologia  @  52°C 

Viscosidade plástica ≤  55 Pa.s 36 

Limite de Escoamento 30 – 80 Pa 56 

Gel inicial ≤ 25 Pa 19 

Gel final <  35 Pa 33 

 

 

Figura 2- Imagens de MEV do clínquer fabricado com NTC utilizado nas pastas de cimento. 

Pode-se observar que a pasta 6 com NTC apresentou um limite de escoamento (LE) 11% menor que 

a pasta 1 (padrão); porém sua viscosidade plástica (VP) foi 23% maior. Ambas as pastas tiveram 

valores do gel inicial (Gi) praticamente iguais. Já o valor do gel final da pasta com NTC foi 18% 

maior. Estes resultados revelam que a inclusão de nanotubos na pasta não alterou de modo 

significativo os parâmetros reológicos. 

A Figura 4 apresenta uma visão da pasta 6 contendo NTC. Pode-se observar  aglomerados de NTC 

na superfície da pasta, indicando que não houve dispersão dos mesmos na matriz de cimento. 
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Figura 3: Curva de fluxo (27°C) - Pasta 1 (padrão) versus Pasta 6 com 0,1% de NTC. 

Tabela 4 - Limites de Escoamento, viscosidade plástica, gel inicial e gel final para as pastas 1 e 6. 

 

LE  

[Pa] 

VP 

[Pa.s] 

r
2 

Gi 

[Pa] 

Gf 

[Pa] 

Pasta 1 (padrão) Pasta 1 (padrão) 

25,92 0,23 0,935 10,24 16,87 

Pasta 6 com  0,1% NTC

 

Pasta 

6 

pasta 6

 

com  0,1% NTC

 

23,19 0,27 0,961 10,74 19,93 

 

 
Figura 4– Aspecto da pasta 6 com 0,1 % de NTC. 

Como não ocorreu dispersão dos nanotubos, decidiu-se incluir dispersantes nas misturas no intuito 

de melhorar esta questão. 

Comportamento reológico das pastas de cimento com dispersantes. 

Dispersante à base de policarboxilato. A Figura 5 apresenta a curva de fluxo a 27°C das pastas 

de cimento com dispersante a base de policarboxilato nas proporções de 0,02% (pasta 11), 0,05% 

(pasta 12), e com o mesmo aditivo nas mesmas proporções e 0,1% de NTC (pasta 15 e pasta 16). Os 

valores obtidos para o limite de escoamento (LE) e viscosidade plástica (VP), gel inicial (Gi) e gel 

final (Gf) destas pastas estão mostrados na Tabela 5. 

Pode-se observar pela análise dos valores apresentados na Tabela 5 que os valores do limite de 

escoamento (LE) variaram em 5% para as pastas 11 e 15 e em 10% para as pastas 12 e 16. Os 

valores de viscosidade plástica (VP) foram iguais para as pasta 12 e 16. Os valores de gel inicial 

(Gi) e gel final (Gf) houve redução de 12% e 15% respectivamente para as pasta 12 e 16. 

 Dispersante à base de polinaftaleno sulfonado. A Figura 6 apresenta as curvas de fluxo das 

pastas com aditivo de polinaftaleno sulfonado nas proporções de 0,1% (pasta 4) e 0,2% (pasta 5) 

sem NTC e com 0,1% de NTC (pastas 9 e 10). Os valores obtidos para o limite de escoamento (LE) 
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e viscosidade plástica (VP), gel inicial (Gi) e gel final (Gf) destas mesmas pastas estão mostrados na 

Tabela 6. 
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Pastas com policarboxilato ( 11 e 12) versus Pastas com policarboxilato e 0,1% NTC (15 e 16)
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Pasta 12 (0,05% PCX)

Pasta 15 (0,02% PCX 0,1% NTC)

Pasta 16 (0,05% PCX 0,1% NTC)

 

Figura 5: Curva de Fluxo (27°C) -  Pastas 11, 12, 15 e 16. 

Tabela 5: Limites de escoamento, viscosidade plástica, gel inicial e gel final 

para as pastas 11, 12, 15 e 16. 

 

LE  

[Pa] 

VP 

[Pa.s] 

r
2 

Gi 

[Pa] 

Gf 

[Pa] 

Pasta 11- 0,02% de aditivo de policarboxilato 25,4 0,22 0,917 7,66 14,37 

Pasta 12 - 0,05% de aditivo de policarboxilato 18,5 0,23 0,964 8,14 11,98 

Pasta 15 - 0,02% de policarboxilato 0,1% NTC 24,2 0,16 0,913 8,17 12,50 

Pasta 16 - 0,05% de policarboxilato e 0,1% NTC 20,5 0,23 0,956 7,21 10,10 

 

Os resultados obtidos indicam que nas proporções de 0,1 e 0,2 % do dispersante de polinaftaleno 

sulfonado não houve variação do comportamento reológico com a adição de 0,1% de NTC visto que 

os valores de limite de escoamento (LE), viscosidade plástica (VP), gel inicial e gel final são 

praticamente iguais com ou sem NTC respectivamente. 

Análise comparativa entre os dois dispersantes utilizados. A Figura 7 apresenta as curvas de 

fluxo para a pasta 9 com o aditivo à base de polinaftaleno sulfonado (teor de 0,1%) e 0,1% de NTC 

e da pasta 16 com o aditivo à base de policarboxilato (teor de 0,05 %) e 0,1% de NTC. Os valores 

obtidos para o limite de escoamento (LE) e viscosidade plástica (VP), gel inicial (Gi) e gel final (Gf) 

destas mesmas pastas estão mostrados na Tabela 7. 

A pasta 9 apresentou limite de escoamento (LE) e viscosidade plástica 16% maior com relação à 

pasta 16. Para esta última os valores do gel inicial e final foram respectivamente 48% e 51% 

menores. 
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Figura 6: Curva de fluxo (27°C) – Pastas 4, 5, 9 e 10 

Tabela 6: Limites de escoamento, viscosidade plástica, gel inicial e gel final 

para as pastas  4, 5, 9 e 10. 

 

LE  

[Pa] 

VP 

[Pa.s] 

r
2 

Gi 

[Pa] 

Gf 

[Pa] 

Pasta 4 - 0,1% de aditivo de polinaftaleno sulf. 23,80 0,24 0,947 10,76 15,38 

Pasta 5 - 0,2% de aditivo de polinaftaleno sulf. 20,20 0,20 0,999 9,23 13,33 

Pasta 9 -  0,1% de polinaftaleno e 0,1% de NTC 23,75 0,27 0,947 10,73 15,30 

Pasta 10 -  0,2% de polinaftaleno e 0,1% de NTC 20,55 0,20 0,999 9,20 13,30 

 

 

Figura 7: Curva de fluxo – Pastas 9 e 16 
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Tabela 7: Limites de escoamento, viscosidade plástica, gel inicial e gel final para as pastas 9 e 16. 

 

LE  

[Pa] 

VP 

[Pa.s] 

r
2 

Gi 

[Pa] 

Gf 

[Pa] 

Pasta 9 - 0,1% de polinaftaleno e 0,1% de NTC 23,75 0,27 0,947 10,73 15,30 

Pasta 16 - 0,05% de policarboxilato e 0,1% de NTC 20,50 0,23 0,956 7,21 10,10 

Análise do MEV. A Figura 8 apresenta as imagens MEV da pasta 9 (com 0,1% de polinaftaleno 

e 0,1% de NTC) e da pasta 16 (com 0,05% de policarboxilato e 0,1% de NTC). Nela se pode 

visualizar NTC (seta preta) de diâmetro aproximado de 60 nm dispersos na matriz cimentícia. 

Observam-se também formações de etringita indicadas pelas setas brancas e portlandita pelas setas 

vermelhas. 

    

Figura 8: Imagens de MEV para as pastas 9 e 16. 

Resistência mecânica. As Tabelas 8 e 9 apresentam os resultandos dos ensaios de resistência à 

compressão e resistência à tração por compressão diametral, realizados na idade de 7 dias, para as 

pastas com 0,05% de dispersante à base de policarboxilato sem NTC e com 0,1% NTC (pastas 12 e 

16) e para as pastas com0,1% de dispersante à base de polinaftaleno sulfonado sem NTC e com 

0,1% NTC ( pastas 4 e 9). 

 
Tabela 8: Resistência à compressão das pastas 12,16, 4 e 9 aos 7 dias. 

 Resistência à 

compressão  

média* 

[MPa] 

Desvio 

padrão 

 

[MPa] 

Pasta 12 com 0,05% de aditivo de policarboxilato 35,12 1,15 

Pasta 16 com 0,05% de policarboxilato e 0,1% NTC 37,41 0,99 

Pasta 4 com 0,1%  de polinaftaleno sulfonado. 29,19 1,66 

Pasta 9 com 0,1% de polinaftaleno e 0,1% de NTC 29,93 1,05 

* - média de 3 corpos de prova 

Conclusões 

Para dispersão dos NTC na pasta de cimento houve necessidade de utilização de dispersantes. 

Para as pastas de cimento produzidas com 0,1% de NTC com dispersante à base de policarboxilato 

(0,05%) e polinaftaleno sulfonado (0,1%) não foram detectadas diferenças significativas nos 

parâmetros reológicos avaliados quando comparadas às pastas sem NTC com os dispersantes nas 

Pasta 9 Pasta 16 
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mesmas proporções. Portanto, as pastas de cimento produzido com NTC na proporção de 0,1% não 

apresentaram comportamento reológico diferente da pasta de cimento sem NTC. 

Tabela 9: Resistência à tração por compressão diametral das pastas 12 e 16 aos 7 dias. 

 Resistência à 

tração  

média* 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

 

(MPa) 

Pasta 12 com 0,05% de aditivo de policarboxilato 3,82 0,31 

Pasta 16 com 0,05% de policarboxilato e 0,1% de 

NTC 

3,86 0,38 

Pasta 4 com 0,1% de polinaftaleno sulfonado. 3,49 0,57 

Pasta 9 com 0,1% de polinaftaleno e 0,1% de NTC 4,31 0,41 

* - média de 3 corpos de prova 

As pastas com 0,05% de dispersante à base de policarboxilto apresentaram um pequeno aumento 

em sua resistência à compressão com a adição de 0,1% de NTC. Para a resistência à tração por 

compressão diametral, os valores encontrados são iguais para as  pastas com e sem NTC. 

Os resultados obtidos demonstram que a adição de 0,1% de NTC na pasta de cimento não alterou a 

resistência à compressão da pasta com 0,1% de polinaftaleno sulfonado. Por outro lado, a inclusão 

de NTC proporcionou um ganho de 23 % na resistência à tração destas pastas aos 7 dias. 

O valor da resistência à tração por compressão diametral da pasta com 0,1% de dispersante à base 

de polinaftaleno sulfonado e 0,1% NTC foi 16 % superior ao valor encontrado para a pasta com 

0,05% de dispersante à base de policarboxilato e 0,1% de NTC o que pode indicar uma melhor 

dispersão dos NTC na matriz cimentícia com a utilização do aditivo à base de polinaftaleno 

sulfonado. 
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Abstract. Nanofibrillated cellulose is a nanomaterial from renewable resources which can be 

produced by mechanical disintegration without chemicals. It is a potential reinforcing material with 

high surface area and high aspect ratio which increase the reinforcement in nanoscale. The raw 

material used was bleached bamboo organosolv pulp. Organosolv pulping is a cleaner process that 

uses organic solvents during cooking and provides easy solvent recovery at the end of the process. 

The nanofibrillated cellulose was obtained by mechanical nanofibrillation by grinding method. In 

order to analyze the fiber degradation and changes in the morphology after nanofibrillation 

procedure and verify its potential use as reinforcing material tensile tests in films, Scanning Electron 

Microscopy (SEM) and Transmission Electron Microscopy (TEM) were carried out. The TEM 

images and width measurements showed that there was no significant difference between 

nanofibrillation times. However, there was a significant difference in the fibers surface before and 

after nanofibrilation. 

 Introduction 

The production of nano-scale cellulose fibers and their application in composite materials as 

reinforcement has gained increasing attention due to their high strength and stiffness combined with 

nano-size nature, very high surface area, high aspect ratio, low weight, biodegradability and 

renewability [1, 2, 3, 4]. 

Nanofibrillated cellulose production starts with the raw fiber treatment to partial or complete 

removal of the matrix materials, such as hemicellulose, lignin, extractives and the isolation of 

individual complete fibers [5]. In this first step occur ordinarily the pulping process to removal 

those components. The most used chemical pulping processes are alkaline, such as Kraft, and 

acidic, such as sulfite [6]. However, there are the organosolv pulping that has economic and 

environmental advantages, since the use of organic solvents (ethanol, for instance) enables the 

operation of small and more compact plants, eliminates the need of the recovery of inorganic 

reagents and eliminates the sulfur emission [7, 8, 9, 10, 11, 12].  
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According to [2] the use of high-shear ultrafine friction grinder has been described for grinding of 

fibers to produce nanofibrillated cellulose with diameter nano-size [13, 14, 15]. It is necessary to 

pass the pulp several times through the grinder to achieve a high degree of microfibrillation. 

The aim of the work is the production and characterization of the nanofibrillated cellulose from 

bamboo organosolv pulp to observe its potential use as nanoreinforcement in composites. 

Materials and methods 

Bamboo organosolv pulping and bleaching. Bamboo organosolv pulping was carried out 

according to [16] where for the production of the chips, dried bamboo culms were chopped in a 

wood chipper MA 680 Marconi brand. Chips with dimensions around of 26.02 mm x 2.02 mm were 

used for the pulp production. The pulping was produced in batch reactor with capacity of 7 L. It 

took approximately 20 min for the reactors to achieve the pulping temperature at rate of 9.5
o
C/min 

until 190
o
C, during 2h of cooking. After cooking, the reactor was cooled in an ice container, and 

then the bamboo chips treated was transferred to defibrator where it was added 500 mL of 1% 

NaOH during 3 min, for the removal of the remaining lignin on the fibers. This mixture was filtered 

under vacuum in a Buchner funnel and washed with more 500 mL 1% NaOH, and then with 

distilled water until neutral pH. 

Bamboo organosolv pulp was bleached according to [17] wich pulp was suspened in water at 3% 

consistency and heated to 70
o
C. 8.4 g of sodium chlorite and 3.4 mL of glacial acetic acid were 

added for each 10g of pulp. The solution was further heated to 70
o
C during 60 min, and then the 

suspension was cooled in ice bath to 10
o
C. Bleached pulp was filtered and washed with 3L of water. 

Mechanical nanofibrillation. Mechanical nanofibrillation was carried out using the grinding 

method. In this method the cellulose pulp was passed between a static grind stone and a rotating 

grind stone revolving at 1,800 rpm. The fibrillation mechanism of the grinder treatment can be 

explained as follows: the cell wall structure consisting of nanofibers in a multi-layered structure and 

hydrogen bonds is broken down by the shearing forces generated by the grinding stones and then 

nano-sized fibers are individualized from the pulp [1].  

Bamboo organosolv pulp suspensions of 1% consistency were nanofibrillated using a commercial 

grinder (supermasscoloider MKZA 10-15 J) and grinder stones (MKGA 10-80) produced by 

Masuko Sangio, Japan. The pulp suspension was passed 15, 22, 30 times through the grinder until 

the gel-like behavior. Many cycles were needed because of the initial material was dried, and thus 

the nanofibrillation is more difficult to happen. A second step was carried out to verify the influence 

of the nanofibrillation after nanofibers seem gel, which, after 30 initial times the suspension was 

passed more 7 and 12 times through grinder. 

Environmental Scanning Electron Microscopy (ESEM) and Transmission Electron 

Microscopy (TEM) .The morphology of the bamboo organosolv pulp and nanofibrillated cellulose 

was examined by Environmental Scanning Electron Microscopy (ESEM) and Transmission 

Electron Microscopy (TEM), respectively. According to Iwamoto et al. (2009), for both types of 

sample, a drop of 0.02 wt% suspension was deposited onto copper grid with carbon film support. 

The excess liquid was absorbed by filter paper, and allowed to dry by evaporation under ambient 

conditions. The sample grid was observed at 30 kV using a QUANTA FEG 250 ESEM electron 

microscope (Large stage environmental SEM with BF/DF STEM detector).  

The width of 50 fibers from each sample was measured by ESEM and TEM images using the free 

software to image analysis ImageJ.  The scale of the software was calibrated using the scale bar on 

the ESEM and TEM images.  

Production and mechanical characterization of nanofibrillated cellulose films. The 

nanofibrillated cellulose dispersed in water at a fiber content of 0.2 wt.%, was vacuum filtered using 

polytetrafluoroethylene membrane filter (0.1 μm mesh), producing a thin mat 90 mm in diameter 

and approximately 40 μm in thickness. The films were then pressed to remove water under pressure 



 

 

173 

 

 

at 0.34 MPa for 15 min and oven dried at 60
o
C for 48 h. The films were cut using [18] and then 

dried at 100
o
C for 2 h to ensure complete drying.  

Mechanical properties of the 8 specimens from nanofibrillated cellulose films were determined at 

room temperature with a load cell of 2 kN and a cross head speed of 2.5 mm/min in testing machine 

Instron Model 20. 

X-ray diffraction (XRD) of nanofibrillated cellulose and bamboo organosolv pulp. The 

degree of crystallinity of the cellulose was calculated from XRD profile in nanofibrillated cellulose 

after 30 times, 7 and 12 times after aspect gel of the nanofibrillated cellulose suspension. The Cu Kα 

radiation, generated with a Philips Analytical X-Ray B.V. at 40 kV, 40 mA, was irradiated on 

specimens consisting of 5-layer nanofibrillated cellulose films. The diffraction profile was detected 

using an X-ray goniometer scanning from 10
o
 to 40

o 
(2θ).  

The crystallinity index (CrI) was determined by the empirical method as described by [19] 

according to Eq. 1. 

 (1) 

The I002 is the value of the intensity of (002) reflections corresponding to  22
o 
– 23

o 
(2 θ), and Iam, 

diffraction intensity corresponding to 18
o
 – 19

o 
(2 θ). The values were obtained directly from the 

XRD diffractogram of nanofibrillated cellulose films [20, 21]. 

Results and discussion 

ESEM and TEM of the nanofibrillated cellulose and bamboo organosolv pulp. Fig. 1 

compares the nanofibrillated surface of the bleaching pulp (A) and fibers after 15 times of 

nanofibrillation (B). Fig. 1 B shows that the fibers surface was modified after grinding. The 

nanofibrillation times increased contact area of the fibers which increase capacity of nanofibers 

reinforcement.  

 

Fig. 1 - Bleached pulp (A) and fibers after 15 times of nanofibrillation (B). 

Fig. 2 shows the nanofibers after 15, 22, 30, +7 and +12 nanofibrillation times. The figures show 

advance in the nanofibrillation surface in the fibers. 

Table 1 shows average width of 50 fibers measurement of the bamboo organosolv pulp and 

nanofibrillated cellulose after 15, 22, 30, +7 and +12 nanofibrillation times. The results presented 

are in agreement to [22], which produced nanofibers by grinding method from Pinus pulp using 1, 

3, 5, 9, 15 and 30 nanofibrillation times and the size of the nanofibers obtained was about 20 to 50 

nm width.  

As shown in Table 1 there is difference between the width of the pulp and the nanofibrillated 

cellulose. There was no difference in width of the nanofibers comparing the different times of 

nanofibrillation. According to [22] when the number of times increases by five to five until 30 

passes, there were no significant changes in the morphology of the fibers. 

(A) 
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Mechanical characterization of nanofibrillated cellulose films. Table 2 and Fig. 3 show the 

tensile test results of the nanofibrillated cellulose films from organosolv bamboo pulp according to 

the nanofibrillation time. 

 

Fig. 2 - Nanofibers after 15 (A), 22 (B), 30 (C), 7 (D) and 12 (E) nanofibrillation times 

Table 1: Average width of bamboo organosolv pulp and nanofibrillated cellulose after nanofibrillation times. 

 Bamboo 

organosolv pulp 

[µm] 

15 times [nm] 
22 times 

[nm] 
30 times [nm] 7 times [nm] 

Width  7.4 ± 2.5 32.9 ± 8.9 24.6 ± 7.9 25.2 ± 7.8 23.4 ± 8.3 

Table 2: Mechanical results of the nanofibrillated cellulose films from organosolv bamboo pulp 

Nanofibrillated 

cellulose samples 

Max load [N] 

 

Max stress [MPa] 

 

Modulus [GPa] 

 

Max Disp 

[mm] 

 

% strain at 

max load [%] 

 

Bleached pulp 0.88 [0.12] 2.36 [0.20] 0.50 [0.07] 0.62 [0.03] 0.43 [0.16] 

First step before gel 

15 times  23.52 [1.01] 139.25 [6.53] 9.90 [0.23] 0.49 [0.07] 1.96 [0.27] 

22 times  27.77 [1.63] 194.24 [4.90] 11.35 [0.77] 0.59 [0.08] 2.33 [0.31] 

30 times 26.20 [0.88] 201.58 [8.34] 12.29 [0.52] 0.53 [0.07] 2.11 [0.28] 

 Second step after gel  

+7 times 31.30 [0.76] 205.72 [13.83] 12.03 [0.63] 0.57 [0.04] 2.24 [0.15] 

+12 times 29.11 [2.11] 224.18 [14.11] 13.30 [0.42] 0.57 [0.11] 2.27 [0.46] 

(E 
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Fig. 3 - Tensile test results of the nanofibrillated cellulose films from organosolv bamboo pulp 

The results show that mechanical tensile of the films increased as function of the increase 

nanofibrillation time. The same results were observed by [23, 4], which measured the degree of 

nanofibrillation and suggested that high interactive forces are developed between pulp fibers due to 

their nanometer unit web-like network. The area of possible contact points per fiber is increased, so 

more hydrogen bonds can be formed or van der Waals forces increased. 

XRD of nanofibrillated cellulose and bamboo organosolv pulp. The crystallinity index values 

(Fig. 4) showed no difference between bleached pulp and nanofibrillated fibers after different times 

of grinding. As reported by [24], the crystallinity is not significantly affected by the mechanical 

process of producing nanofibers, but these indexes are linked to the nanofibers elasticity as reported 

by [22]. According to the authors the reduction of the crystallinity index corresponds to low 

elasticity of the fibers, which in turn is responsible for the reduction in the elasticity of the 

nanocellulose films. 
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Fig. 4 – X-ray diffractogram of the bleached pulp and after 30, 7 and 12 nanofibrillation times 
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Conclusions 

Nanofibrillation by grinding method from bamboo organosolv pulp showed difference in width 

comparing the pulp before and after the process. There was no difference in width of nanofibers 

comparing to nanofibrillation times. The crystallinity index showed no difference comparing pulp 

and fibers after nanofibrillation times. However, mechanical tensile of the films increased as 

function of nanofibrillation times, which increase capacity of nanofibers reinforcement considering 

high contact area of the nanofibers. It is confirming the potential application of nanofibers 

especially as films reinforcement. 
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Resumo. Os betões de elevado desempenho apresentam vantagens várias sobre os betões correntes 

nomeadamente elevada resistência e durabilidade. Estes materiais permitem a execução de 

estruturas com menor quantidade de aço e com uma vida útil superior, fatores cruciais para a 

ecoeficiência daquelas. Apesar disso as publicações sobre betões com nano-partículas são escassas, 

representando apenas 1% do total de publicações sobre estes materiais. As publicações sobre betões 

de elevado desempenho com nano-partículas são ainda mais reduzidas. O presente artigo apresenta 

resultados de uma investigação experimental sobre a resistência mecânica e a durabilidade de betões 

de elevado desempenho contendo nano-partículas de TiO2 e cinzas volantes. Os parâmetros de 

durabilidade foram avaliados com recurso a ensaios de absorção de água por imersão e por 

capilaridade, ensaio de ultra-sons, resistividade elétrica, difusão de cloretos e resistência ao ataque 

químico. Os resultados mostram que betões com um teor crescente de nano-partículas de TiO2 

evidenciam uma redução da durabilidade. Os resultados mostram também que betões com 1% nano-

partículas de TiO2 e substituição parcial de cimento Portland por 30% de cinzas volantes 

apresentam uma elevada resistência mecânica (C55/C67) a par de uma elevada durabilidade. Os 

resultados permitiram ainda detetar várias correlações estatisticamente significativas. 

Introdução 

A expressão “betão de elevado desempenho” foi definida pela primeira vez em 1980 pelo Professor 

Roger Lacroix e pelo Professor Pierre-Claude Aitcin [1] contudo atualmente apenas uma pequena 

parte da produção de betão se enquadra naquela definição. De acordo com as estatísticas da 

ERMCO [2] a produção de betão pronto centra-se esmagadoramente nas classes de resistência 

C25/30 e C30/37. Apenas 11% respeitam a classes de resistência elevada. Estes números são 

paradoxais face às poupanças de aço associadas aos betões de resistência elevada, que segundo 

alguns autores podem atingir quase 50% [3]. Por outro lado a utilização de betões correntes leva à 

execução de estruturas menos duráveis que posteriormente irão necessitar de operações de 

manutenção e ou reparação. Não admira por isso que o número atual de estruturas de betão 

degradadas seja muito elevado, pois foram construídas quando a durabilidade não constituía uma 

preocupação dos investigadores e muito menos das empresas de construção [4]. Estima-se que 

reabilitação de infraestruturas degradadas implica a nível mundial gastos na ordem dos 10
 
triliões de 

dólares [5]. A nanotecnologia envolve o estudo a uma escala microscópica (1nm= 1×10
-9

m). A 

utilização de nano-partículas para aumentar a resistência e a durabilidade de compósitos cimentícios 

já era mencionada no relatório RILEM TC 197-NCM [6] como sendo uma área de elevado 

potencial. Apesar disso as publicações sobre betões com nano-partículas são escassas, representando 

apenas 1% do total de publicações sobre estes materiais. As publicações sobre betões de elevado 
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desempenho com nano-partículas são ainda mais reduzidas [7]. Por outro lado importa levar em 

linha de conta que a substituição parcial de cimento Portland por subprodutos como as cinzas 

volantes permite reduzir os impactos ambientais do betão. Contudo as cinzas volantes caracterizam-

se por serem uma pozolana pouco reativa fazendo com que os betões que as contenham apresentem 

resistências pouco apreciáveis nas primeiras idades de cura [8]. Alguns autores [9] constataram uma 

perda da resistência à compressão aos 28 dias de quase 40% para betões com substituição parcial de 

cimento Portland por 30% de cinzas volantes. Como as nano-partículas apresentam uma elevada 

reatividade química apresentem potencial para ultrapassar as limitações de reatividade associadas às 

cinzas volantes justificando investigações nesta área. 

Trabalho experimental 

Materiais, composição e fabrico dos betões. As características dos agregados utilizados no 

fabrico dos betões são apresentadas na Tabela 1.  

Tabela 7: Características dos agregados 

Agregado Dmáx (mm) Massa volúmica 

(kg/m
3
) 

Absorção de água 

(%) 

0/4 4 2660 0.20 

0/8 8 2620 0.60 

Foi utilizado um cimento Portland CEM I 42.5 fornecido pela Companhia Geral de Cal e Cimento, 

SA. As cinzas volantes fornecidas pela Endesa Geneartion SA pertencem à classe B e apresentam 

um módulo de finura da classe N. Utilizou-se um superplastificante de segunda geração com a 

referência Glenium Sky 617 em diferentes percentagens por forma a manter um abaixamento 

correspondente à classe S3. As nano-partículas de TiO2 foram fornecidas pela Evonix industries 

com a referência P25, tendo sido usadas em três percentagens (1%, 2%, 3%) por massa de cimento 

Portland. As nano-partículas de TiO2 apresentam um tamanho médio de 21nm e uma superfície 

específica de 50 m
2
/g. Algumas investigações mostraram que a utilização de nano-partículas pode 

levar ao aparecimento de sintomas similares aos causados pela exposição a fibras de amianto [10]. 

O manuseamento de nano-partículas requer por isso alguns cuidados como seja o uso de luvas e 

máscara. As nano-partículas de TiO2 foram misturadas previamente com o cimento Portland durante 

5 minutos com o propósito de aumentar a sua dispersão. Recorrendo ao método de Faury foram 

estudadas várias composições de betão com uma razão água/ligante igual a 0.35 e uma quantidade 

de ligante de 500kg/m
3
. Numa primeira fase estudou-se a resistência à compressão de três 

composições com teores crescentes de nano-partículas de TiO2. Seguidamente utilizou-se a 

composição com o melhor desempenho mecânico para analisar a influência das nano-partículas de 

TiO2 na substituição de cimento Portland por 30% de cinzas volantes. As várias composições são 

apresentadas na tabela 2. 

Tabela 2: Composição dos betões 

Composição Cimento         

(Kg/m
3
) 

TiO2   

(Kg/m
3
) 

Cinza 

Volante  

(Kg/m
3
) 

Areia       

(Kg/m
3
) 

Brita    

(Kg/m
3
) 

Superplastificante    

(L/m
3
) 

Água   

(L/m
3
) 

BR 500 - - 852 823 10 182 

B 1% TiO2 496 4.1 - 765 848 10 182 

B 2% TiO2 491 9.4 - 601 889 10 182 

B 3% TiO2 484 15.6 - 453 915 10 182 

B 30% CV 350 - 150 809 852 10 169 

B 30% CV +                 

1%TiO2 

346 4.4 150 698 882 10 169 
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Trabalho experimental 

Resistência à compressão. O ensaio de resistência à compressão foi realizado de acordo com a 

norma NP EN 206-1 [11]. Os provetes foram mantidos numa câmara húmida a uma temperatura de 

21  2 ºC até serem ensaiados. O ensaio foi levado a cabo em provetes de 150x150x150 mm
3
. A 

resistência à compressão foi obtida a partir da média de 3 provetes ensaiados aos 7 e 28 dias de 

idade. 

Absorção de água por imersão. O ensaio de absorção de água por imersão foi realizado de 

acordo com a Especificação do LNEC E 394-1993 [12] e envolveu a utilização de provetes de 

100x100x100 mm
3
 com 28 dias de cura. A absorção de água corresponde à diferença entre a massa 

dos provetes após imersão e a massa seca dos mesmos provetes. O resultado da absorção de água 

por imersão resulta da média da absorção obtida em 3 provetes. 

Absorção de água por capilaridade. O ensaio de absorção de água por capilaridade foi 

realizado de acordo com a Especificação do LNEC E 394-1993 [13] e envolveu a utilização de 

provetes de 100x100x100 mm
3
 com 28 dias de cura. Os resultados do ensaio de absorção de água 

por capilaridade, são expressos em termos de quantidade de água absorvida por unidade de 

superfície em contacto com a água em função da raiz quadrada do tempo. A massa da água 

absorvida em termos capilares pelos provetes foi determinada para 10, 20, 30, 60, 180, 1440 e 4320 

minutos. O coeficiente de absorção de água por capilaridade foi calculado a partir da inclinação da 

recta calculada a partir de uma regressão linear. 

Velocidade de ultra-sons. A determinação da velocidade de ultra-sons foi baseada na norma NP 

EN 12504 – 4 [14]. Para o efeito utilizaram-se provetes com 100x100x100 mm
3
 e a velocidade de 

propagação dos ultra-sons por transmissão direta foi realizado aos 7 e 28 dias da idade do betão. 

Resistividade elétrica. A resistividade elétrica foi obtida da média de 3 provetes cilíndricos com 

100 mm de diâmetro e 200 mm de altura, utilizando um aparelho com 4 elétrodos e sonda Wenner 

[15]. Foram feitas leituras da resistividade em três faces dos provetes, sendo que em cada face se 

fizeram duas leituras com uma rotação de 180º entre elas, num total de seis leituras por provete. 

Difusão de cloretos por migração em regime não estacionário. O ensaio de difusão dos 

cloretos por migração em regime não estacionário foi baseado na especificação do LNEC E 463 

[16]. Para o efeito utilizaram-se provetes cilíndricos com 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura, 

dos quais se extraíram 3 provetes com apenas 50 mm de altura. Aos provetes é aplicada uma 

diferença de potencial de 300,2V no provete que irá provocar a difusão dos iões. Um das faces do 

provete é colocada em contacto com uma solução de cloreto de sódio e hidróxido de sódio, 

enquanto a outra fica em contacto com uma solução de hidróxido de sódio. A profundidade de 

penetração é medida após sujeição dos provetes a um procedimento de compressão diametral. A 

superfície fraturada do provete é aspergida com uma solução de nitrato de prata (NO3Ag), após o 

que é feita a medição do comprimento da área que mudou de cor. O coeficiente de difusão é 

calculado com a seguinte equação: 

     D = (RTL/zFU).Xd - ( Xd)/t                                                                                                    (1)    

 

na qual: 

 = 2(RTL/zFU). erf
-1

(1-2cd/co) 

D: Coeficiente de difusão, m
2
/s; 

z: Valência absoluta do ião cloreto, z = 1; 

F: Constante de Faraday, F = 9.648 x 104 J/(V.mol); 

U: Diferença de potencial, V; 

R: Constante de gás perfeito, R = 8.314 J/(K.mol); 

T: Temperatura da solução, K; 

L: Espessura do provete, m; 

Xd: Profundidade de penetração, m; 

t: Duração do ensaio em segundos; 
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erf
-1

: Função de erro inversa; 

cd: Concentração de cloretos que provoca a mudança de cor; 

co: Concentração de cloretos na solução de cloreto de sódio  

Resistência ao ataque químico. O ensaio de resistência ao ataque químico foi baseado na norma 

ASTM C-267: 2006 com recurso a uma solução de ácido sulfúrico com uma concentração de 10%. 

Utilizaram-se provetes com dimensões 100x100x100 mm
3
 e com uma idade de cura de 28 dias. A 

resistência ao ataque químico foi avaliada pela diferença de massa antes e depois da imersão em 

ácido sulfúrico ao fim de 1, 7, 14, 35 e 56 dias.  

Resultados e discussão 

Resistência à compressão. Na Fig. 1 apresenta-se a resistência à compressão das várias 

composições para os 7 dias e 28 dias de cura. Os resultados mostram que as composições com 

substituição parcial de cimento Portland por 1% de nano-partículas de TiO2 apresentam uma 

resistência à compressão similar à resistência à compressão do betão de referência. Tanto para os 7 

dias de cura como para os 28 dias de cura. Este fenómeno deverá estar relacionado com o efeito 

filler da referida substituição. Verifica-se também que o aumento da percentagem de nano-partículas 

de TiO2 é responsável por um decréscimo na resistência à compressão. Tanto para os 7 dias de cura 

como para os 28 dias de cura. Apesar disso o decréscimo da resistência à compressão é maior em 

idades iniciais. Tal poderá dever-se a uma dispersão ineficaz das nano-partículas de TiO2 na matriz 

cimentícia, como já constatado por outros autores [17]. A utilização de uma percentagem de 1% de 

nano-partículas de TiO2 parece corresponder a um valor ótimo, o que comprova resultados de 

investigações anteriores [18-20]. Quando comparado com o betão de referência a composição com 

3% de nano-partículas de TiO2 apresenta um decréscimo da resistência à compressão de 13% aos 7 

dias de cura, o qual se reduz para 8% aos 28 dias de cura. O que significa que a hidratação da matriz 

cimentícia é potenciada pela presença das nano-partículas. A composição com uma substituição de 

cimento Portland por 30% de cinzas volantes apresenta uma perda da resistência à compressão de 

quase 30% para os 7 dias de cura. Isto confirma a reduzida contribuição das cinzas volantes para a 

resistência à compressão em idades iniciais. Os resultados mostram ainda que a presença das nano-

partículas de TiO2 contribui para minimizar a perda de resistência provocada pelas cinzas volantes 

mas apenas para a idade de cura de 28 dias. Em idades iniciais a contribuição daquelas para a 

resistência à compressão da composição com cinzas volantes é praticamente nula. 

 
Fig. 1: Resistência à compressão 

Absorção de água por imersão. Os resultados do ensaio de absorção de água por imersão são 

apresentados na Fig. 2. Os mesmos mostram que nas composições sem cinzas volantes o aumento 

da percentagem de nano-partículas de TiO2 é responsável por um aumento da absorção de água por 

imersão. Detetou-se uma correlação estatisticamente significativa (R
2
=0.98) entre a absorção de 
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água por imersão e resistência à compressão aos 28 dias (Fig. 3). Os resultados de outros autores 

[21] confirmam os presentes no sentido em que um aumento da percentagem de nano-partículas se 

traduz numa matriz cimentícia mais porosa. A composição com uma substituição de cimento 

Portland por 30% de cinzas volantes apresenta uma redução de aproximadamente 20% na absorção 

de água. Parte da explicação tem que ver com os 7% de diferença na relação água/ligante das duas 

composições. Já os restantes 23% podem dever-se à reação pozolânica que ao consumir Ca(OH)2 

gerando compostos CSH tornou a microstructura mais densa. A composição com 30% de cinzas 

volantes e 1% de nano-partículas de TiO2 evidencia uma absorção de água ainda menor em 

resultado da potenciação da reação pozolânica. 
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Fig. 2: Resultados da absorção de água por imersão de todas as composições 

 
Absorção de água por imersão (%) 

Fig. 3: Correlação entre a resistência à compressão aos 28 dias de cura e a ansorção de água por imersão  

Absorção de água por capilaridade. A Fig. 4 apresenta os coeficientes de absorção de água por 

capilaridade. Os resultados mostram que para as composições sem cinzas volantes a percentagem de 

nano-partículas de TiO2 está associada a um aumento da absorção de água por capilaridade. Esta 

tendência já tinha sido constatada nos resultados do ensaio de absorção de água. O que parece 

significar que a utilização de 3% de nano-partículas de TiO2 gera uma elevada microestrutura de 

características capilares. Outras investigações [22] sobre composições similares sem nano-partículas 

com a mesma razão água/ligante referem que as composições com 30% de cinzas volantes 

apresentam um coeficiente de capilaridade mais elevado que a composição de referência. As únicas 

diferenças residem no tipo de cimento utilizado, do tipo II (percentagem de clínquer entre 65% e 
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79%) nas primeiras e do tipo I (percentagem de clínquer entre 95% e 100%) na presente 

investigação. 
 

                 
Fig. 4: Coeficientes de absorção de água por capilaridade 

Velocidade de ultra-sons. Os resultados relativos à velocidade de propagação de ultra-sons são 

apresentados na Fig.5. Aos 7 dias de cura as velocidades são inferiores para todas as composições 

relativamente aos 28 dias. Este comportamento é idêntico ao observado na resistência à compressão. 

Detectou-se uma correlação estatisticamente significativa (R
2
=0.98) entre a resistência à 

compressão e a velocidade de propagação de ultra-sons (Fig. 6). 
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Fig. 5: Velocidade de propagação de ultra-sons para betões com 7 e 28 dias de cura 

Resistividade elétrica. A Fig. 7 apresenta os resultados da resistividade elétrica. Aos 7 dias de 

cura todas as composições apresentam valores de resistividade inferiores à da composição de 

referência. Ainda assim o risco de corrosão de acordo com o CEB 192 (Tabela 3) para todas as 

composições com 7 dias de cura fica abaixo do patamar de risco elevado. A resistividade dos betões 

com cinzas volantes e 28 dias de cura supera a do betão de referência. Para esta idade de cura todas 

as composições apresentam um baixo risco de corrosão. A composição com 30% de cinzas volantes 

e 1% de nano-partículas de TiO2 evidencia um risco de corrosão muito baixo. Como a resistividade 

elétrica é um dos principais parâmetros responsáveis pela iniciação e propagação da corrosão das 

armaduras [23] isso significa que a composição atrás referida constitui uma boa opção em termos de 

durabilidade. 
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Fig. 6: Correlação entre a resistência à compressão e a velocidade de ultra-sons: a) Para 7 dias de cura; b) Para 28 dias 

de cura; c) Ambos os tempos de cura 

Difusão de cloretos. Os resultados da difusão de cloretos são apresentados na Fig. 8. Com 

exceção da composição com 3% de nano-partículas de TiO2 que evidencia uma resistência 

moderada em termos da resistência à penetração de cloretos (Tabela 4) todas as restantes 

composições apresentam uma resistência elevada. A composição com 30% de cinzas volantes e 1% 

de nano-partículas de TiO2 evidencia uma resistência muito elevada. Detetou-se uma correlação 

estatisticamente significativa (R
2
=0.9) entre a difusão de cloretos e a resistividade elétrica (Fig. 9) 

conformando resultados de outros autores [25,26]. 
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Fig. 7: Resultados da resistividade elétrica de todas as composições 

Tabela 3: Risco de corrosão de acordo com a resistividade do betão 

Resistividade do Betão (Ω.m) Risco Corrosão 

<50 Muito alto 

50-100 Alto 

100-200 Baixo 

>200 Muito baixo 
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Fig. 8: Resultados difusão de cloretos de todas as composições 

Tabela 4 - Resistência à penetração de cloretos [24] 

DNSM Resistência do betão à 

penetração de cloretos 
[x10

-12
m

2
/s] 

>15 reduzida 

10 -15 moderada 

5 -10 elevada 

2,5-5 muito elevada 

<2,5 ultra elevada 
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Resistividade elétrica (Ω.m) 

 

Fig. 9: Correlação entre a difusão de cloretos e a resistividade elétrica 

Resistência ao ataque químico. A Fig. 10 apresenta os resultados da resistência ao ataque 

químico. Pode constatar-se que até aos 7 dias de exposição ao ácido sulfúrico não se notam 

diferenças assinaláveis entre as diversas composições. As mesmas continuam a ser mínimas ao fim 

de 14 dias e somente ao fim de 35 dias começam a evidenciar-se. As composições contendo cinzas 

volantes apresentam as maiores perdas de massa após exposição ao ácido sulfúrico. As composições 

com 2% e 3% de nano-partículas de TiO2 apresentam melhor comportamento que o das 

composições cinzas volantes contudo ainda assim inferior à composição de referência. Somente a 

composição com 1% de nano-partículas de TiO2 apresenta melhor comportamento que aquela. Estes 

resultados estão em linha com o desempenho em termos da resistência à compressão. O 

desempenho referido mantêm-se inalterado ao fim de 56 dias. 
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Fig. 10: Resultados do ensaio de ataque químico 
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Conclusões 

- A utilização de 1% de nano-partículas de TiO2 parece ser uma percentagem óptima em termos da 

resistência à compressão; 

- A utilização de nano-partículas de TiO2 minimiza os decréscimos de resistência à compressão aos 

28 dias de cura provocados pelas cinzas volantes; 

- Nas composições sem cinzas volantes o aumento da percentagem de nano-partículas de TiO2 

traduz-se num aumento da absorção de água; 

- Detetou-se uma correlação estatisticamente significativa (R
2
=0.98) entre a absorção de água e a 

resistência à compressão aos 28 dias de cura; 

- Detetou-se uma correlação estatisticamente significativa (R
2
=0.98) entre a resistência à 

compressão e a velocidade de propagação de ultra-sons; 

- Detetou-se uma correlação estatisticamente significativa (R
2
=0.9) entre a difusão de cloretos e a 

resistividade elétrica; 

- As composições contendo cinzas volantes apresentam as maiores perdas de massa após exposição 

ao ácido sulfúrico; 

- A utilização de 1% de nano-partículas de TiO2 parece ser uma percentagem óptima em termos da 

da resistência ao ataque químico; 
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Resumo. Os nanotubos de carbono (CNTs) são atualmente um dos materiais mais importantes que 

se encontram sob pesquisa, e a sua incorporação na engenharia civil parece ser cada vez mais real. 
Seguindo este propósito, este trabalho de investigação teve como objetivo o estudo das propriedades 

físicas e mecânicas de compósitos de matriz cimentícia reforçados com nanotubos de carbono. 

Assim, a realização deste trabalho passou pelo estudo da dispersão de nanotubos de carbono em 

água, tendo-se procedido posteriormente à elaboração dos provetes de argamassa, onde a adição dos 

nanotubos de carbono dissolvidos em água é efetuada manualmente ao cimento. Por fim, 

realizaram-se ensaios à flexão e compressão sobre provetes compostos por diferentes quantidades 

de nanotubos de carbono. A adequada dispersão dos nanotubos na matriz cimentícia mostrou ser um 

dos fatores mais importantes para a melhoria das propriedades da argamassa. Por outro lado, os 

resultados demonstram que a inclusão dos nanotubos de carbono influenciou o desempenho 

mecânico das argamassas, nomeadamente no que se refere ao aumento de rigidez, sem afetar a 

trabalhabilidade. As amostras de argamassa com nanotubos do tipo SWNT (single wall nanotubes) 

apresentaram melhores resultados quando comparados com as produzidas com MWNT (multiple 

wall nanotubes). 

Introdução 

O estudo do reforço de matrizes cimentícias com nanotubos de carbono surge da necessidade de 

encontrar novos materiais e métodos construtivos com melhor desempenho, principalmente 

mecânico. Os nanotubos de carbono (CNTs) são considerados um dos nano materiais mais 

interessantes para a utilização em nano-reforço, tendo sido descobertos, por acaso, pelo físico 

japonês Sumio Iijima, em 1991. Desde então, este material tem sido alvo de diversos estudos 

técnico-científicos, podendo apresentar-se com uma "camada" ou “parede” (nanotubos com parede 

simples - denominados de SWNTs (single wall carbon nanotubes)) ou com mais de uma “camada” 

ou “parede” (nanotubos de parede múltipla - denominados de MWNTs (multiple wall carbon 

nanotubes)), (Fig. 1).  

 
Fig. 1 – a) Nanotubos de parede simples, SWNT; b) Nanotubos de parede múltipla, MWNT (o diâmetro final depende 

do número de camadas) [1] 
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Apesar de serem invisíveis a olho nu, os nanotubos de carbono são até 100 vezes mais resistentes 

que o aço, sendo, no entanto, cerca de 6 vezes mais leves. O seu módulo de elasticidade e 

resistência à tração são muito elevados, apontando para valores na ordem de 1 TPa (Tera Pascal) e 

200 GPa, respetivamente [2]. A sua massa volúmica é de cerca de 1,33 g/cm
3
. Na Tabela 1 é 

possível ver as propriedades dos nanotubos de carbono conjuntamente com as dos materiais usados 

correntemente como reforço. Devido a estas caraterísticas mecânicas elevadas, os nanotubos de 

carbono têm sido utilizados em compósitos diversos, incluindo no reforço de matrizes cimentícias 

[2].  

Tabela 1 – Comparação dos nanotubos de carbono com os materiais convencionais usados como reforço [3] 

 Resistência à 

Tração [GPa] 
Módulo de 

Elasticidade [GPa] 

Densidade [g/cm
3
] 

Nanotubos de Camada 

simples 

20 - 100 500 - 1500 ~1 

Nanotubos de Camada 

múltipla 

10 - 60 200 - 1000 2,16 

Aço 0,400 200 7,86 

Alumino 0,11 70 2,71 

Os nanotubos de carbono destacam-se pelo seu elevado módulo de elasticidade, baixa densidade e 

boa condutividade elétrica, que possibilitam a melhoria das propriedades mecânicas da argamassa. 

A introdução de CNTs em argamassas pode levar a um aumento considerável das propriedades 

mecânicas e da durabilidade da argamassa, em relação à argamassa convencional, abrindo assim as 

portas para novas aplicações na engenharia civil [4]. Pesquisas feitas pelo grupo de investigação 

liderado por Shah [5] mostram que a resistência à flexão e a rigidez de compósitos de matriz 

cimentícia podem ser aumentadas com a adição de baixas concentrações de nanotubos. 

Embora os CNTs tenham propriedades físicas e químicas excecionais, o sucesso da transferência 

dessas propriedades para os materiais compósitos é fortemente dependente do estado de dispersão 

dos nanotubos dentro da matriz cimentícia. Devido à sua forte tendência para se aglomerarem, é 

extremamente difícil obter uma dispersão homogénea. Assim, a dificuldade em dispersar os 

nanotubos pela matriz cimentícia, é um dos maiores obstáculos na utilização dos nanotubos como 

reforço, assim como o seu elevado custo [6]. 

A mistura dos CNTs diretamente no cimento pode conduzir a uma dispersão não homogénea, sendo 

que, deste modo a dispersão dos CNTs é feita na água [7]. Vários métodos de dispersão de CNTs 

em água têm vindo a ser estudados, variando entre métodos químicos, físicos e a combinação destes 

dois métodos. Em cada método utilizado existem diferentes técnicas (Fig. 2), sendo que, tanto no 

método químico, como no método físico, algumas técnicas provocam alguns efeitos indesejados. O 

uso do método químico na dispersão dos CNTs em água pode afetar a hidratação do cimento; já no 

método físico as técnicas usadas tendem a ser processos longos, o que pode afetar as propriedades 

dos CNTs. Assim, a melhor solução passa pela combinação destes dois métodos, de modo a atenuar 

estes inconvenientes e a dispersar de forma mais eficaz.  

Materiais  

Os nanotubos utilizados no presente trabalho foram produzidos pela empresa Nanostructured & 

Amorphous Materials, Inc, dos Estados Unidos da América, e foram disponibilizados pelo Fibrous 

Materials Research Group da Universidade do Minho. Foram utilizados quatro tipos de nanotubos 

(parede simples - SWNT; parede múltiplas - MWNT; parede simples funcionalizados com ácido 

carboxílico - SWNT-COOH; parede múltipla funcionalizados com ácido carboxílico - MWNT-

COOH). As propriedades físicas dos CNTs foram retiradas da informação técnica disponibilizada 

pela empresa produtora e podem ser observadas na Tabela 2. A Fig. 3, mostra as suas imagens 

microscópicas.  
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Fig. 2 – Técnicas de dispersão dos CNTs em água [7] 

Dispersão dos CNTs na água. A técnica de dispersão dos CNTs na água utilizada no presente 

trabalho foi a combinação do método físico com o método químico. Relativamente aos métodos 

químicos utilizou-se a adição de surfactantes, que são agentes químicos que têm a capacidade de 

alterar as propriedades superficiais e interfaciais de um líquido, sendo de seguida combinada com a 

técnica de ultrassons do método físico. Esta combinação de métodos, de uma forma sucinta, 

consiste numa combinação de químicos dispersantes, agitação magnética e ultrassons. 

Para a execução desta técnica utilizaram-se materiais químicos dispersantes como o Pluronico F-

127, que tem como função facilitar a dispersão dos CNTs na água e antiespumantes como o fosfato 

de tributilo, que tem como objetivo impedir a formação de espuma no processo de dispersão. De 

uma forma breve, esta técnica passa pela dispersão do pluronico e do fosfato de tributilo na água por 

agitação magnética durante 15 minutos. Seguidamente, os CNTs são adicionados à solução e 

levados novamente à agitadora magnética durante 5 minutos (Fig. 4). Por fim, a solução é levada ao 

equipamento de ultrassons com frequência de 45 kHz durante 1 hora, de modo a completar a 

homogeneização da solução (Fig. 4). 

Tabela 2 – Propriedades físicas dos nanotubos de carbono [8]  

Tipo de CNT [%] 

Pureza 

Diâmetro 

externo 

[nm] 

Diâmetro 

interno 

[nm] 

Comprim

ento 

[μm] 

Área superficial 

especifica [m
2
/g] 

[%] 

COOH 

MWNTs > 95 < 8 2 - 5 10 - 30 350 - 420 ----- 

SWNTs > 95 (CNTs) 

> 90 (SWNTs) 

1 - 2 ----- 5 - 30 300 - 380 ----- 

MWNT-

COOH 

> 95 < 8 2 - 5 10 - 30 350 - 420 3,67-4,05 

SWNT-

COOH 

> 95 (CNTs) 

> 90 (SWNTs) 

1 - 2 ----- 5 - 30 300 - 380 2,59- 

2,87 
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Fig. 3 – Nanotubos do tipo: a) MWNT; b) SWNT; c) MWNT-COOH e d) SWNT-COOH [8] 

 
Fig. 4 – Agitadora magnética (esquerda) e equipamento de ultrassons (direita) 

As quantidades que foram utilizadas na dispersão variam de amostra para amostra, como se observa 

na Tabela 3. 

As percentagens de CNTs apresentadas são calculadas em relação à quantidade de cimento utilizado 

que foi de 450 gramas por cada amassadura, enquanto que as percentagens de pluronico e de fosfato 

de tributilo utilizadas são calculados em relação à quantidade de água utilizada que foi de 225 ml.  

Preparação dos provetes de argamassa. A metodologia adotada para a preparação dos provetes 

foi seguida segundo a norma EN 196-1:1995. Os provetes adotados, são prismáticos com medidas 

de 160 x 40 x 40 mm. O traço escolhido para as amassaduras foi 1:3:0,5, que corresponde a 450 

gramas de cimento, 1350 gramas de areia normalizada e 225 mililitros de água, respetivamente. 

A mistura da solução aquosa com os CNTs com o cimento foi efetuada manualmente (Fig. 5). A 

amassadura foi executada na misturadora de eixo vertical, também designada por “flat beater”. Os 

moldes são desmoldados ao fim de 24 horas e colocados num recipiente submersos em água durante 

28 dias. 

Métodos de ensaio 

Ensaio de espalhamento. Este ensaio foi realizado durante a confeção dos provetes, mais 

precisamente após a amassadura. O ensaio foi realizado segundo a metodologia da EN 1015-3, de 

março de 2004, tendo como objetivo medir a consistência e a trabalhabilidade da argamassa. O 

espalhamento obtido é a média resultante da medição do espalhamento em duas direções. 



 

 

195 

 

 

Tabela 3 - Percentagem e quantidades utilizadas de CNTs, pluronico e fosfato de tributilo nas diferentes amostras 

Amostra Tipo CNTs 
CNTs 

[%]  

CNTs 

[g] 

 

Pluronico 

[%] 

 

Pluronico 

[g] 

 Fosfato 

Tributilo 

[%] 

Fosfato 

Tributilo 

[ml] 

1 ----- ----- ----- 5 11,25 1,67 3,75 

2 MWNT 0,1 0,450 5 11,25 1,67 3,75 

3 MWNT 0,1 0,450 5 11,25 2,5 5,63 

4 MWNT 0,1 0,450 3 6,75 1,5 3,38 

5 MWNT 0,08 0,360 3 6,75 1,5 3,38 

6 SWNT 0,1 0,450 5 11,25 2,5 5,63 

7 SWNT 0,1 0,450 3 6,75 1,5 3,38 

8 SWNT 0,08 0,360 3 6,75 1,5 3,38 

9 
MWNT- 

COOH 
0,1 0,450 5 11,25 2,5 5,63 

10 
MWNT- 

COOH 
0,1 0,450 3 6,75 1,5 3,38 

11 
MWNT- 

COOH 
0,08 0,360 3 6,75 1,5 3,38 

12 
SWNT-

COOH 
0,1 0,450 5 11,25 2,5 5,63 

13 
SWNT-

COOH 
0,1 0,450 3 6,75 1,5 3,38 

14 
SWCNT-

COOH 
0,08 0,360 3 6,75 1,5 3,38 

 

 
Fig. 5 – Mistura manual do CNTs no cimento 

Ensaio de resistência à flexão. Este ensaio foi realizado segundo a metodologia descrita na 

norma EN 1015-11, de 1999. Tem como objetivo determinar a resistência à flexão do provete. O 

provete deve ficar centrado e com o seu eixo longitudinal apoiado perpendicularmente nos roletes 

inferiores que se encontram espaçados de 100 mm um do outro. De seguida é colocado um rolete 

superior a meio do provete, onde será aplicada uma força crescente de forma gradual até à rotura. 

No fim do ensaio regista-se o total de carga aplicada que levou à rotura do provete e calcula-se a 

resistência à flexão segundo a equação que se encontra na norma, dada pela seguinte equação: 
 

(1) 

 

Onde, 

f –  resistência à flexão, em [MPa]; 

F – carga máxima aplicada ao provete, em [N]; 

l – distância entre os roletes de apoio, em [mm]; 

2
5,1

db

lF
f
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b – largura do provete, em [mm]; 

d – espessura do provete, em [mm]. 

Através do módulo de elasticidade é possível avaliar a rigidez das argamassas. O módulo de 

elasticidade foi calculado com base na curva obtida no ensaio. O módulo de elasticidade foi 

calculado, em função da flecha, considerando a tensão no regime elástico-linear, através da fórmula 

[9]: 

 

               (2) 

 
 

Onde, 

E – módulo de elasticidade ou de Young, em [MPa]; 

P – carga aplicada no meio do corpo-de prova, em [N]; 

L – distância entre os apoios, em [mm]; 

b – maior lado da secção transversal do corpo-de-prova, em [mm]; 

h – espessura do corpo-de-prova, em [mm]; 

δ – deslocamento no meio do corpo-de-prova, em [mm]. 

Ensaio de resistência à compressão. Este ensaio, tal como o anterior, foi realizado segundo a 

metodologia da norma EN 1015-11, de 1999, tendo como objetivo determinar a resistência à 

compressão do provete. O ensaio baseia-se em colocar metade do provete na prensa de ensaios 

“Elle”, entre os pratos inferior e superior, e aplicar uma força crescente de forma gradual até à rotura 

do provete. 

Segundo a norma, a resistência à compressão é a carga máxima aplicada ao provete dividida pela 

sua área da secção transversal, de acordo com a equação: 
 

(3) 

 

Onde, 

fc – resistência à compressão, em [MPa]; 

F – carga máxima aplicada ao provete, em [N]; 

Ac – área da secção transversal do provete, em [mm
2
]. 

Resultados 

Ensaio de espalhamento. A Tabela 4 mostra os resultados obtidos no ensaio de espalhamento 

para cada uma das amostras em estudo 

Sendo as dimensões dos nanotubos de carbono à escala nano, já era de prever que a trabalhabilidade 

não fosse afetada relativamente à argamassa de referência. Assim, tal como se pode observar na 

Tabela 4, a adição de nanotubos de carbono à argamassa praticamente não se fez notar no ensaio de 

espalhamento, ou seja, a trabalhabilidade não é afetada pela adição de nanotubos de carbono à 

argamassa. 

Ensaio de resistência à flexão. A Fig.6 mostra os resultados obtidos no ensaio de resistência à 

flexão para cada uma das amostras em estudo. 

Analisando a Fig. 6, é possível verificar que todos os resultados das composições de nanotubos 

utilizadas são inferiores à argamassa de referência. Contudo, observa-se que as argamassas com 

nanotubos do tipo SWNT apresentam valores muito semelhantes aos da argamassa de referência, 

sendo a amostra com 0,1% de SWNT, 3% de pluronico e 1,5% de fosfato de tributilo a que 

apresenta uma resistência semelhante. Comparando as amostras entre si, é possível verificar que as 

amostras que contêm SWNT apresentam melhores resultados que as amostras com MWNT. A 

funcionalização dos CNTs com ácido carboxílico (COOH) deu origem a resistências de flexão 
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muito semelhantes, no entanto, foram inferiores às melhores resistências de flexão das argamassas 

com CNTs não funcionalizados. A quantidade de fosfato de tributilo poderá ter alguma influência 

nos resultados, pois em duas argamassas iguais em que apenas se altera a quantidade de fosfato de 

tributilo utilizado os resultados foram distintos. 

Tabela 4 – Resultados do ensaio ao espalhamento 

Tipo e % de CNTs Pluronico [%]   Fosfato Tributilo [%] Espalhamento [cm] 

Argamassa Referência --- --- 18,80 

Não contém 5 1,67 18,25 

0,1% MWNT 5 1,67 18,40 

0,1% MWNT 5 2,5 18,50 

0,1% MWNT 3 1,5 18,35 

0,08% MWNT 3 1,5 18,75 

0,1% SWNT 5 2,5 17,55 

0,1% SWNT 3 1,5 17,80 

0,08% SWNT 3 1,5 17,65 

0,1% MWNT-COOH 5 2,5 18,15 

0,1% MWNT-COOH 3 1,5 19,05 

0,08% MWNT-COOH 3 1,5 18,55 

0,1% SWNT-COOH 5 2,5 17,35 

0,1% SWNT-COOH 3 1,5 18,95 

0,08% SWNT-COOH 3 1,5 19,20 

 A Fig. 7 mostra os resultados obtidos para o cálculo do módulo de elasticidade. Na Fig. 7, pode-se 

constatar, que o módulo de elasticidade das argamassas que contêm CNTs aumentou 

significativamente, sendo que, em alguns casos, chega a aumentar para perto do dobro 

comparativamente com a argamassa de referência. A argamassa de referência e a argamassa que 

contém 5% de pluronico e 1,67% de fosfato de tributilo, são as que apresentam menores módulos de 

elasticidade. As argamassas que contêm CNTs do tipo SWNT são as que têm o módulo de 

elasticidade mais elevado comparadas com as argamassas que contém MWNT.  

 
Fig. 6 - Resistência à flexão das amostras em estudo 
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Fig. 

7 - Módulo de elasticidade das amostras em estudo 

Ensaio de resistência à compressão. A Fig. 8 mostra os resultados obtidos nos ensaios de 

resistência à compressão. Através da Fig. 8, observa-se que, tal como na resistência à flexão, todas 

as composições com nanotubos apresentam valores ligeiramente inferiores ao da argamassa de 

referência. No entanto, verifica-se igualmente que os nanotubos do tipo SWNT apresentam valores 

muito próximos da argamassa de referência, nomeadamente a amostra com 0,1% de SWNT, 3% de 

pluronico e 1,5% de fosfato de tributilo. Relativamente à influência dos tipos de CNTs usados, 

verifica-se que as amostras que contém SWNT apresentam resistência superior à das amostras que 

contêm MWNT. As amostras com MWNT são as que apresentam maior variabilidade dos 

resultados. Conclui-se também que a funcionalização dos CNTs com ácido carboxílico (COOH) deu 

origem a resistências de compressão inferiores comparadas com os CNTs normais.  

 
Fig. 8 - Resistência à compressão das amostras em estudo 
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Conclusões 

A chave para a melhoria das propriedades mecânicas passa pela adequada dispersão dos nanotubos 

de carbono na matriz cimentícia. A mistura dos CNTs diretamente no cimento pode conduzir a uma 

dispersão não homogénea. Deste modo, a dispersão dos CNTs foi feita na água [7]. Os CNTs foram 

dispersos em água através da combinação de químicos dispersantes, agitação magnética e 

ultrassons. A adição de CNTs praticamente não afetou a trabalhabilidade, uma vez que os valores de 

espalhamento se mantêm idênticos, sendo que, em alguns casos, até são ligeiramente superiores aos 

da argamassa de referência. Relativamente aos ensaios mecânicos, as argamassas com SWNT 

apresentaram melhores resultados, tanto no ensaio à flexão como no ensaio à compressão, obtendo 

valores muito semelhantes aos da argamassa de referência. O módulo de elasticidades de todas as 

argamassas com CNTs é bastante superior ao da argamassa de referência, sendo que, em alguns 

casos, aumentou para perto do dobro. A quantidade de fosfato de tributilo utilizada tem influência 

direta nos resultados obtidos, pois duas argamassas iguais mas com diferente quantidade de fosfato 

de tributilo obtiveram resultados distintos. Os teores de CNTs utilizados para a produção das 

argamassas foram baixos, 0,08% e 0,1% em relação à quantidade de cimento, o que pode ter 

minimizado o efeito do reforço promovido pelos nanotubos. O aumento destas quantidades poderá 

ser capaz de melhorar a capacidade de reforço, bem como de superar o prejuízo causado pela 

introdução de heterogeneidade na matriz cimentícia.  

De uma forma sumária, este trabalho permite concluir que a adição de nanotubos de carbono 

proporcionou um aumentou considerável da rigidez da matriz cimentícia, sem afetar a 

trabalhabilidade da argamassa. 
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Resumo. Com a finalidade de desenvolver novos materiais destinados à Transmissão [Tx] e 

Distribuição [Dx] de energia elétrica, foram realizados estudos em uma liga Al-0,5%Cu[0,24-

0,28]%Fe-0,7%Si modificada com teores de Ti objetivando traçar uma correlação entre as 

propriedades mecânicas da liga e a coalescência das Microcavidades. Busca-se ainda avaliar o 

desempenho destas ligas quanto ao aspecto da Termorresistividade. As amostras foram obtidas a 

partir de perfis solidificados em Molde Metálico Unidirecional Horizontal, onde as ligas foram 

usinadas e deformadas a frio. A caracterização estrutural foi realizada a partir de técnicas de 

Metalografia Quantitativa, na qual a metodologia de avaliação das dimensões das Microcavidades 

se utiliza da razão do comprimento [L] pela largura [W] com o melhor resultado L/W = 1, 

demonstrando que – através dos resultados obtidos – quanto mais a razão aproximar-se de 1, 

maior será a resistência mecânica da liga e, portanto, mais próximos serão os valores de L e W e 

haverá a aproximação de um formato circular para as microcavidades. Ademais, os melhores 

resultados das propriedades estudadas ocorreram, em especial, para o diâmetro [D= 3 mm].  

Introdução 

Há pouco tempo, o Brasil viveu um cenário de iminente crise energética, pois o aquecimento do 

setor industrial brasileiro, aliado ao aumento do consumo doméstico de energia, gerou grandes 

demandas que não seriam suportadas pela atual rede de transmissão e distribuição de energia 

elétrica. Assim, esta crise fomentou a criação de diversos projetos governamentais – como o “Luz 

para todos” e o “Programa de Aceleração do Crescimento” – a fim de não permitir um refreamento 

do crescimento da economia e da qualidade de vida da população. 

Estimulados pela injeção de recursos e pelo desafio apresentado, diversos pesquisadores têm 

estudado alternativas para ampliação e renovação das linhas de transmissão existentes, e a busca por 

materiais mais eficientes e menos onerosos é um dos caminhos trilhados para sanar essas 

dificuldades e garantir a transmissão e distribuição de energia elétrica. 

E por sua elevada condutibilidade elétrica (superior ao cobre em base) e leveza, o alumínio reúne as 

características ideais para uma aplicação confiável na transmissão de energia, com uma das menores 

taxas de desperdício de eletricidade ao longo das redes de transmissão [1]. No entanto, considerando 

que o Al comercialmente puro não possui uma resistência mecânica elevada, a ele são adicionados 

alguns elementos químicos, obtendo-se assim ligas de alumínio, prática esta realizada para elevar-se 

os valores das propriedades mecânicas e elétricas dos produtos finais.  

E é neste contexto que o Grupo de Pesquisa em Engenharia de Materiais (GPEMAT) da 

Universidade Federal do Pará (UFPA) foca seu trabalho em novas combinações de materiais, bem 
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como no aperfeiçoamento de suas características, pois os investimentos feitos para modificarem-se 

as linhas de transmissão já existentes para cabos produzidos a partir destes novos materiais seriam 

bem menores se comparados aos atuais custos de manutenção das linhas já existentes. Existindo 

ainda, para estes novos materiais, os incrementos de temperatura operacional, sem aumentar as 

perdas de Efeito-Joule, enquanto limita a flecha entre as torres dentro de valores aceitáveis nas 

instalações existentes. 

Logo, este trabalho disserta sobre a coalescência de microcavidades e sua influencia no 

comportamento mecânico da liga Al-0,05%Cu-[0,24-0,28]%Fe-0,7%Si, acrescida por teores de Ti 

para o emprego na transmissão e distribuição de energia elétrica [2]. 

Materiais e Métodos 

Conforme o fluxograma (Fig. 1), as ligas foram obtidas por fusão/solidificação unidirecional em um 

forno tipo MUFLA, após pesagem e corte do material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Fluxograma de atividades. 

Antes do vazamento foi realizada a desgaseificação do material através de injeção de gás inerte na 

vazão de 0,2 l/s por um tubo de aço inoxidável ligado a um cilindro de 10m
3
, com a intenção de 

remover gases e impurezas de baixa densidade. O metal líquido foi vazado em uma câmara 

unidirecional horizontal que teve suas dimensões definidas em trabalhos de Quaresma [3]. A 

montagem do dispositivo de solidificação unidirecional horizontal utilizou um molde com 

geometria de um paralelepípedo, com as dimensões 60x60x110 mm, mostrada na Fig. 2 [A]. Uma 

das paredes do molde é constituída por um bloco de aço SAE 1010, material que funciona como 

fonte de absorção de carga térmica liberada pelo material líquido. O bloco extrator de calor possui 

um furo posicionado a 3,0 mm da interface metal/molde com profundidade de 30 mm a partir da 
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superfície do mesmo, que é utilizado para acoplar o termopar do molde. A Fig. 2 [C] ilustra o bloco 

já solidificado e seus planos demarcados para posterior corte em serra de fita, usinagem e 

deformação até serem obtidos os fios com os diâmetros () desejados [4,0 e 3,0]mm, quando então 

serão submetidos a testes de tração e as microcavidades serão analisadas e medidas. 

 
Fonte: QUARESMA, 1999. 

Figura 2. [A] Esquema ilustrativo do sistema Metal/Molde: vista superior e lateral da Câmara de Vazamento. [B] 

Desenho esquemático representando o sistema de aquisição de dados para construção dos perfis térmicos e [C] lingote 

solidificado com os seus planos de deformação identificados. 

A câmara de vazamento possui as demais paredes compostas por um material isolante cerâmico à 

base de sílica. A tampa da câmara de vazamento possui 06 (seis) orifícios circulares dispostos ao 

meio, no intervalo de 7,5 mm até 45 mm a partir da interface metal/molde, para que sejam 

acoplados termopares com o objetivo de registrar-se a evolução térmica do material, e um orifício 

cônico localizado ao lado oposto da parede metálica. A atenta observação do sistema permite que se 

verifique que, além de ser produzido fluxo de calor unidirecional no interior do metal líquido, tendo 

como referencial a interface metal/molde, tem-se os termopares conectados por um cabo coaxial a 

um registrador de temperatura data logger, onde são gravados os históricos térmicos para 

posteriormente serem repassados para um computador.  

A composição foi confirmada via espectrômetro óptico de propriedade da empresa parceira de uso 

contínuo no monitoramento do processo industrial. Além das análises espectrométricas, todo o 

alumínio utilizado para a obtenção das ligas foi cedido pela empresa parceira no desenvolvimento 

dos estudos em questão. 

Caracterização Mecânica das Ligas. Após a deformação a frio das ligas e a obtenção dos 

diâmetros desejados para o estudo, os corpos de prova foram submetidos ao ensaio mecânico 

através de uma máquina de ensaio de tração que estava acoplada a um microcomputador com 

sistema de aquisição de dados. Os testes de tração foram realizados segundo a norma para cabos 

elétricos [4]
 
e, portanto, considerando cada um dos diâmetros, executados em três amostras com 20 

cm de comprimento para cada diâmetro e tratamento térmico produzido ao longo do trabalho. 

Testes de Termorresistividade. O teste de natureza térmica é realizado segundo especificações 

realizadas pela Copel (Companhia Paranaense de Energia), que descreve que condutores elétricos 

caracterizados como termorresistentes não devem apresentar perda superior a 10% de seu limite de 

resistência à tração [LRT] quando submetidos à temperatura de 230ºC por uma hora. 

Caracterização estrutural das ligas.  

Procedimento para determinação das Dimensões das Microcavidades (δ). A medição das 

microcavidades foi realizada de acordo com os critérios utilizados por [5][6][7][8]. 

Procedimento de Leitura. Traçam-se duas linhas (L= comprimento e W= largura) 

perpendiculares entre si que tocam as bordas das microcavidades. Para cada imagem foram 

realizados quinze pares de medições.  

Através da Eq. 1, avalia-se a forma das microcavidades – Esféricas; Alongadas ou Achatadas. 

                                                                                                                                            (1) 
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Resultados e Discussões  

Caracterização Mecânica e Estrutural Sem Teste de Termorresistividade. As propriedades 

mecânicas das ligas estudadas foram avaliadas a partir do Limite de Resistência a Tração (LRT), 

como mostrado a seguir por meio dos gráficos plotados na Fig. 3, com seus respectivos valores 

experimentais em função da distância da interface M/M ou posição dos termopares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo GPEMAT. 

Figura 3. Caracterização Mecânica das ligas Al-0,05%pCu-[0,24-0,28]%pFe-0,7%pSi, Al-0,05%pCu-[0,24-0,28]%pFe-

0,7%pSi-0,05Ti,e Al-0,05%pCu-[0,24-0,28]%pFe-0,7%pSi-0,15Ti, para os Ø=3,0 mm e Ø=4,0 mm obtidos em cada 

posição do termopar. 

Através da Fig. 3, observa-se que o melhor resultado foi obtido para liga Al-0,05%pCu-[0,24-

0,28]%pFe-0,7%pSi-0,15Ti. Logo, constata-se que, nos mesmos níveis de deformação ou grau de 

encruamento, o teor de titânio, ao elevar-se, contribui para: 

i. Refinar o grão; 

ii. Elevar o LRT das ligas. 

Observa-se também que os maiores valores foram obtidos para as ligas deformadas para o diâmetro 

de 3,0mm, material este que possui o maior grau de deformação dentre os diâmetros estudados. 

Acredita-se que isto ocorra devido ao emaranhamento das discordâncias presentes no material 

encruado.  

Desta feita, o diâmetro 3,0mm e seus dados de resistência a tração foram associados às fractografias 

das ligas Al-0,05%pCu-[0,24-0,28]%pFe-0,7%pSi-0,05%pTi e Al-0,05%pCu-[0,24-0,28]%pFe-

0,7%pSi-0,15%pTi conforme é mostrado na Fig. 4.  

Ao analisar a Fig. 4, é possível observar que: 

i. O aumento dos valores de LRT das ligas com a adição dos teores de titânio é acompanhado por 

um aumento na frequência e tamanho das partículas de segunda fase dispersas na matriz de 

alumínio. Este comportamento pode ser entendido através do Mecanismo de Orowan [9], no qual o 

“caminhar” das discordâncias, ao se encontrar com estas partículas dispersas, ocasiona pontos de 

ancoragem que atuam favoravelmente no aumento dos limites de resistência a tração, e promovem 

moderadamente o coalescimento de microcavidades, ocasionando o aumento do tamanho dos 

dimples quando comparados aos valores da liga sem a inserção de Ti. 

Caracterização Mecânica e Estrutural Com Teste de Termorresistividade. Os dados abaixo 

apresentam os resultados dos ensaios de tração em função da posição do termopar para amostras de 

fios das ligas em estudo, após tratamento térmico. Os resultados das propriedades mecânicas 

avaliadas para as ligas, limite de resistência a tração (LRT) e alongamento, encontram-se nos 

gráficos seguintes (Fig. 5 e 6). 

A partir destas figuras é possível observar que houve queda nos valores de LRT das ligas após o 

tratamento térmico. Este comportamento pode ser explicado através de Padilha e Siciliano [10] que 

discorrem acerca do rearranjo das discordâncias, seguido do desemaranhamento das mesmas, 

explicando que este pode ser provocado pelo aquecimento. Observa-se ainda que esta queda foi 
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menos acentuada para o menor teor de Ti. Infere-se então que quanto menor o teor de titânio na liga, 

uma maior tendência à Termorresistividade existe, visto que a liga Al-0,05%pCu-[0,24-0,28]%pFe-

0,7%pSi-0,05%pTi foi a que mais se aproximou do proposto pelo protocolo COPEL. É possível que 

a liga Al-0,05%pCu-[0,24-0,28]%pFe-0,7%pSi-0,15%pTi apresente o trialumineto Al3Ti em maior 

quantidade quando comparada à liga com inclusão de 0,05%Ti, e este tenha características 

refratárias a constituição da liga. A Fig. 7 apresenta os dados de Limite de Resistencia a Tração 

associados a caracterização estrutural das ligas após tratamento térmico. 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240
Evolução do LRT [Ø=3,0mm]

 Valores Experimentais Al-0,7% Si: 
= 3,0 mm

;

 Valores Experimentais Al-0,7% Si-0,05% Ti: 
= 3,0 mm

;

 Valores Experimentais Al-0,7% Si-0,15% Ti: 
= 3,0 mm

.

L
R

T
 [

 
 (

 M
P

a
) 

]

Posição Termopar [ P (mm) ]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

1,65

1,70

1,75
Ligas com perfis ( = 3,0 mm)

 Valores Experimentais: Al-0,7% Si;

 Valores Experimentais: Al-0,7% Si-0,05% Ti;

 Valores Experimentais: Al-0,7% Si-0,15% Ti.

R
a
zã

o
 [

 L
/W

 ]
 C

a
v
id

a
d

e
s
 (


)

Posição Termopar [ P (mm) ]  

 
Fonte: Arquivo GPEMAT. 

Figura 4. Correlação entre os valores limites de resistência a tração, valores de razão [L/W] das microcavidades e 

imagens fractográficas e cortes longitudinais das ligas STT para o diâmetro 3,0mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo GPEMAT. 

Figura 5. Confronto dos perfis para os LRT obtidos STT e CTT para a liga Al-0,05%pCu-[0,24-0,28]%pFe-0,7%pSi-

0,05%pTi. 
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Fonte: Arquivo GPEMAT. 

Figura 6. Confronto dos perfis para os LRT obtidos STT e CTT para a liga Al-0,05%pCu-[0,24-0,28]%pFe-0,7%pSi-

0,15%pTi. 
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Fonte: Arquivo GPEMAT. 

Figura 7. Correlação entre os valores limites de resistência a tração, valores de razão [L/W] das microcavidades e 

imagens fractográficas e cortes longitudinais das ligas CTT para o diâmetro 3,0mm. 

Ao analisar-se a Fig. 7, é observado que ocorre a diminuição dos valores de LRT, assim como 

também uma diminuição na frequência e tamanho das partículas de segunda fase dispersas na matriz 

de alumínio. Pode-se inferir que o tratamento térmico ao qual as ligas Al-0,05%pCu-[0,24-

0,28]%pFe-0,7%pSi-0,05%pTi e Al-0,05%pCu-[0,24-0,28]%pFe-0,7%pSi-0,15%pTi foram 

submetidas, favoreceu a dissolução destas partículas, eliminando as barreiras de ancoragem à 

passagem das discordâncias, e desta forma, as microcavidades se apresentaram sem coalescer ou 
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coalesceram de forma igualmente discreta. Isso permite o raciocínio de que a ductilidade se 

apresenta de forma semelhante para as duas ligas. 

Conclusões 

Após a análise dos resultados obtidos, infere-se que:  

i. Ocorre uma elevação dos valores de LRT das ligas conforme aumentam os teores de Ti;  

ii. A liga Al-0,05%pCu-[0,24-0,28]%pFe-0,7%pSi-0,15%pTi apresenta os maiores valores de LRT 

para a caracterização sem tratamento térmico; 

iii. O aumento dos valores de LRT das ligas com a adição dos teores de titânio é acompanhado por 

um aumento na frequência e tamanho das partículas de segunda fase dispersas na matriz de 

alumínio. Assim, com um discreto aumento do tamanho dos dimples quando comparados aos 

valores da liga sem a inserção de Ti; 

iv. Após o tratamento térmico houve queda nos valores de LRT das ligas em estudo, sendo esta 

menos acentuada para a liga com inserção de 0,05%Ti; 

v. Apenas a liga Al-0,05%pCu-[0,24-0,28]%pFe-0,7%pSi-0,05%pTi apresentou tendências à 

termorresistividade; 

vi. Após o tratamento térmico ocorreu uma diminuição na frequência e tamanho das partículas de 

segunda fase dispersas na matriz de alumínio e um coalescimento discreto das microcavidades. Isso 

permite o raciocínio de que a ductilidade se apresenta de forma semelhante para as duas ligas 

tratadas; 

Sendo assim é possível supor que estas ligas diluídas modificadas com teores crescentes de Ti não 

sejam susceptíveis ao endurecimento por precipitação nos níveis de temperatura (230°C) e o breve 

tempo (1h) utilizado.  
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Resumo. O setor da construção é um dos maiores consumidores de recursos naturais. A 

investigação científica não é alheia ao momento difícil que o setor atravessa, mas procura encontrar 

novos produtos, novos materiais, novas tecnologias que permitam melhorar e promover o 

crescimento económico nacional. 

Na presente comunicação apresenta-se um estudo de argamassas cimentícias com incorporação de 

resíduos industriais: resíduos provenientes da transformação de pedra (mármore e calcário), 

normalmente designado por lamas de pedra (L); resíduos do fabrico de papel – lamas primárias (A) 

e cinzas das caldeiras de biomassa (B).  

A incorporação de lamas de pedra parece ser uma área de investigação promissora, já que para além 

da redução de material a vazadouro, permite reduzir, quer o consumo de areia quer o teor de 

cimento da mistura sem redução significativa de desempenho em relação a uma argamassa idêntica 

mas sem incorporação de resíduos. Estas argamassas obtiveram bons resultados na maioria dos 

ensaios numa primeira fase de apreciação e parecem melhorar alguns aspetos das argamassas 

cimentícias.  

As argamassas com incorporação de resíduo B como aditivo não apresentam melhorias em relação à 

argamassa de referência, no entanto as suas características mantêm-se dentro dos parâmetros 

considerados adequados para argamassas de reboco. Por sua vez, a incorporação de resíduo A como 

aditivo nas argamassas demonstra ser desfavorável na maioria das propriedades ensaiadas.  

Pretende-se que o estudo motive a comunidade técnica a investir e a desenvolver a tecnologia 

necessária para a aplicação prática deste tipo de materiais, nomeadamente através do fabrico de 

argamassas pré-doseadas com resíduos. 

Introdução 

O crescimento da população mundial com o desenvolvimento da ciência e tecnologia tem levado ao 

consumo de vários recursos naturais por muitas gerações. Um dos problemas relacionado com este 

desenvolvimento social é a produção de resíduos que afetam todos os seres vivos do planeta. O 

Decreto-Lei n.º 73/2011 [1] estabelece o regime geral de prevenção, produção e gestão de resíduos, 

incluindo o incentivo à preservação dos recursos naturais, estando prevista a utilização de pelo 

menos 5% de materiais reciclados em empreitadas de obras públicas. O trabalho apresentado no 

presente artigo é exemplo da preocupação do meio científico em aliar materiais mais “ecológicos” à 

sua aplicabilidade na indústria da construção, mantendo o seu desempenho e durabilidade e 

permitindo a economia de recursos naturais e a redução de custos com produtos e mão-de-obra.  

Os objetivos principais da incorporação de resíduos industriais em argamassas de revestimento 

passam por: a) reduzir os consumos excessivos de energia e de recursos naturais para a produção de 

argamassas; b) procurar alternativas à deposição de resíduos em aterro; c) melhorar algumas 

características das argamassas através da incorporação de resíduos com propriedades específicas. 

Para avaliar o desempenho e durabilidade deste tipo de argamassas é necessário investigar as 

características obtidas com a incorporação de cada tipo de resíduo. 
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Materiais 

A seleção dos resíduos para o estudo a que se refere o presente artigo provém do interesse comum 

do plano de investigação programada do Núcleo de Revestimentos e Isolamentos (NRI) do 

Departamento de Edifícios (DED) do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) – 

“Desempenho e durabilidade de revestimentos na construção”– e das indústrias em causa 

(transformação de mármores e calcários e fabrico de papel). Estudos sobre a utilização de efluentes 

do fabrico de papel em argamassas apresentam resultados positivos em relação à possibilidade de 

reciclagem de resíduos com a incorporação destes em argamassas de base cimentícia [2, 3]. Na área 

dos resíduos de pedra, existem também resultados favoráveis à incorporação de lamas, provenientes 

da serração de rochas ornamentais, em argamassas de cimento e areia [4, 5].  

Definição das formulações. Para a definição das composições (Tabela 1) das argamassas a 

ensaiar, tomou-se como referência uma argamassa de cimento (CEM II-32,5) e areia de rio (grãos 

com dimensão inferior a 2 mm) ao traço volumétrico 1:4 (ligante:agregado) e utilizaram-se até 

quatro percentagens (5, 10, 15 e 20%) de resíduos: como substituição (em massa) do agregado (no 

caso das lamas de pedra) ou como aditivo em relação à massa do ligante (no caso do resíduo A – 

lamas primárias – e do resíduo B – cinzas das caldeiras de biomassa – do fabrico de papel). 

Avaliou-se também a hipótese de redução do teor de cimento através do estudo de formulações com 

traços ligante:agregado 1:5 e 1:6 e com 20% de teor de lamas de pedra em substituição da areia. 

A argamassa de referência (sem resíduos) é designada por “Ref”; as argamassas com resíduos são 

designadas por letras indicadoras do tipo de resíduo, acrescentando a percentagem de resíduo 

incorporado, por exemplo: “L5” corresponde à argamassa com 5% de teor de lamas de pedra, 

“PA10” corresponde à argamassa com 10% de resíduo A do fabrico de papel e “PB15” corresponde 

à argamassa com 15% de resíduo B do fabrico de papel. A água adicionada em cada mistura de 

argamassa foi a necessária para garantir a trabalhabilidade pretendida para uma argamassa de 

revestimento. Para cada ensaio foram realizados, pelo menos, 6 prismas (40x40x160 mm) por 

formulação, num total de 18 prismas para cada argamassa. Excetua-se o caso do ensaio de módulo 

de elasticidade dinâmico, em que foram ensaiados os mesmos três provetes de cada formulação aos 

28 e aos 90 dias.  

Tabela 1. Composição das argamassas em estudo  

Caracterização das formulações 

Nomenclatura 

da argamassa 

Composição da argamassa 

Relação em 

volume 

Relação em 

massa 

Cimento 

[g] 

Areia 

[g] 

Resíduo 

[g] 

Água 

adicionada [ml] 

Ref (1:4) 1:4 1:6,13 440 2698 - 608 

L5 1:3,80:0,20 1:5,83:0,31 440 2563 135 518 

L10 1:3,60:0,40 1:5,52:0,61 440 2428 270 475 

L15 1:3,40:0,60 1:5,21:0,92 440 2293 405 432 

L20 (1:4) 1:3,20:0,80 1:4,91:1,23 440 2158 540 420 

Ref (1:5) 1:5 1:7,66 338 2592 - 600 

L20 (1:5) 1:4:1 1:6,13:1,53 340 2083 521 350 

Ref (1:6) 1:6 1:9,19 282 2592 - 600 

L20 (1:6) 1:4,80:1,20 1:7,35:1,84 283 2083 521 350 

PA5 1:4:0,03 1:6,13:0,05 415 2542 20,8 773 

PA10 1:4:0,07 1:6,13:0,10 415 2542 41,5 782 

PA15 1:4:0,10 1:6,13:0,15 415 2542 62,3 1067 

PB5 1:4:0,03 1:6,13:0,05 415 2542 20,8 605 

PB10 1:4:0,07 1:6,13:0,10 415 2542 41,5 605 

PB15 1:4:0,10 1:6,13:0,15 415 2542 62,3 605 
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Metodologia  

Os ensaios sobre as argamassas com resíduos incorporados tiveram como objetivo avaliar qual a 

composição com resultados mais satisfatórios, comparativamente aos valores obtidos para a 

argamassa de referência. Foram realizados os seguintes ensaios: sobre a argamassa no estado fresco: 

consistência por espalhamento e massa volúmica aparente; sobre a argamassa no estado endurecido, 

aos 28 e aos 90 dias: massa volúmica aparente, resistência à tração por flexão e resistência à 

compressão, absorção de água por capilaridade e secagem e, ainda, determinação do módulo de 

elasticidade dinâmico por frequência de ressonância. As formulações com melhores resultados nos 

ensaios referidos foram sujeitas a ensaios de aderência aos 28 dias de cura. 

Ensaios sobre as argamassas no estado fresco. Numa fase preliminar, é avaliada a consistência 

por espalhamento, que segue o procedimento descrito na norma europeia EN 1015-3 [7]. Para se 

obter uma trabalhabilidade idêntica para as várias formulações de argamassa definiu-se, após 

algumas experiências, o intervalo ideal para todas as argamassas em análise: 173±5 mm, valor que 

se encontra dentro do intervalo estabelecido pela norma EN 1015-2 [6] e que se verificou dar 

origem a uma trabalhabilidade adequada com estes resíduos. A massa volúmica aparente da 

argamassa no estado fresco é determinada seguindo o procedimento descrito na norma europeia EN 

1015-6 [8].  

Ensaios sobre as argamassas no estado endurecido. A massa volúmica aparente da argamassa 

no estado endurecido segue o procedimento de ensaio descrito na norma europeia EN 1015-10 [9] 

que consiste na relação entre a massa e o volume de provetes prismáticos preparados para os ensaios 

de flexão e compressão.  

Os métodos de ensaio adotados seguem as especificações da norma europeia EN 1015-11 [10] 

realizados sobre provetes prismáticos que são levados à rotura para determinação da carga última a 

que resistem. O ensaio de compressão é realizado sobre os semi-prismas que resultam do ensaio de 

flexão. 

O ensaio de determinação do módulo de elasticidade dinâmico das argamassas contribui para a 

avaliação da sua capacidade de absorção de tensões, dando um panorama da sua resistência à 

fendilhação e da sua compatibilidade com o suporte, no que respeita à deformabilidade. O método 

de ensaio utilizado para determinar o módulo de elasticidade dinâmico das argamassas em estudo 

segue a norma NP EN 14146 [11]. 

O ensaio de absorção de água por capilaridade permite avaliar a capacidade do reboco proteger a 

parede de infiltrações de água do exterior. O método de ensaio adotado tem por base as 

especificações da norma europeia EN 1015-18 [12], sendo que se optou por ensaiar os provetes 

prismáticos na sua dimensão original. 

O ensaio de secagem seguiu um procedimento do laboratório do NRI, consistindo na pesagem 

periódica dos provetes ao longo do tempo, desde a conclusão do ensaio de absorção até se atingir de 

novo massa constante. Este ensaio permitiu analisar a influência da utilização de resíduos nos 

tempos de secagem das argamassas de base cimentícia. 

O ensaio de aderência ao suporte contribui para a avaliação da compatibilidade entre a argamassa e 

o suporte, neste caso de tijolo cerâmico. O método de ensaio utilizado para determinar a tensão de 

aderência e a tipologia de rotura das argamassas em estudo segue a norma europeia EN 1015-12 

[13]. A tipologia de rotura pode ser: PF A – rotura adesiva (no plano do revestimento – suporte); PF 

B – rotura coesiva (no seio do revestimento); PF C – rotura coesiva (no seio do suporte). 
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Resultados 

Os resultados dos ensaios realizados estão sintetizados nas tabelas 2 a 6 e nos gráficos das figuras 1 

a 8.  

Tabela 2. Resultados dos ensaios: consistência por espalhamento e massa volúmica aparente das argamassas  

Ensaio de consistência por espalhamento e ensaio de massa volúmica aparente da argamassa  

(estado fresco e estado endurecido aos 28 e 90 dias) 

Nomenclatura 

da argamassa 

Valor médio de 

espalhamento 

[mm] 

Valor médio da massa volúmica aparente [kg/m
3
] 

Estado fresco 
Estado endurecido 

(28 dias) 

Estado endurecido 

(90 dias) 

Ref (1:4) 169 1875 1761 1768 

L5 171 1912 1782 1787 

L10 174 1951 1839 1842 

L15 178 2007 1855 1858 

L20 (1:4) 177 2015 1896 1878 

Ref (1:5) 163 1856 1738 1734 

L20 (1:5) 165 2008 1848 1852 

Ref (1:6) 158 1841 1700 1701 

L20 (1:6) 165 2005 1835 1842 

PA5 175 1829 1666 1658 

PA10 169 1747 1563 1541 

PA15 168 1695 1462 1442 

PB5 178 1898 1778 1778 

PB10 170 1909 1791 1786 

PB15 170 1914 1791 1791 
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Figura 6. Gráfico com os valores médios das resistências mecânicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

215 

 

 

Tabela 3. Resultados do ensaio de resistência à tração por flexão e à compressão  

Ensaio de resistência à tração por flexão e à compressão 

Nomenclatura 

da argamassa 

Idade 

[dias] 

Teor 

de 

resíduo 

[%] 

Valor médio 

de flexão 

[MPa] 

Desvio 

padrão 

[MPa] 

Coeficiente 

de variação 

Valor médio de 

compressão 

[MPa] 

Desvio 

padrão 

[MPa] 

Coeficiente 

de variação 

Ref (1:4) 
28 

- 
0,99 0,05 5 % 2,95 0,22 7 % 

90 0,83 0,06 7 % 2,30 0,20 9 % 

L5 
28 

5 
1,45 0,17 12 % 4,43 0,23 5 % 

90 1,40 0,15 11 % 3,89 0,63 16 % 

L10 
28 

10 
1,68 0,16 10 % 5,23 0,33 6 % 

90 1,41 0,13 9 % 4,60 0,82 18 % 

L15 
28 

15 
1,89 0,07 4 % 5,33 0,24 5 % 

90 1,58 0,12 8 % 4,64 0,52 11 % 

L20 (1:4) 
28 

20 
2,42 0,11 5 % 9,13 0,31 3 % 

90 1,83 0,36 20 % 9,07 0,22 2 % 

Ref (1:5) 
28 

- 
0,41 0,02 6% 1,23 0,05 4% 

90 0,80 0,06 7% 1,79 0,21 12% 

L20 (1:5) 
28 

20 
1,43 0,09 6% 7,08 1,54 22% 

90 2,06 0,15 7% 5,91 0,49 8% 

Ref (1:6) 
28 

- 
0,25 0,06 25% 1,32 0,09 7% 

90 0,45 0,04 9% 1,14 0,08 7% 

L20 (1:6) 
28 

20 
0,83 0,06 7% 4,28 0,19 4% 

90 1,23 0,07 6% 3,27 0,20 6% 

PA5 
28 

5 
0,97 0,13 13% 1,75 0,39 22% 

90 0,70 0,02 3% 1,33 0,14 10% 

PA10 
28 

10 
0,69 0,11 16% 1,28 0,21 16% 

90 0,54 0,04 8% 0,97 0,11 12% 

PA15 
28 

15 
0,51 0,01 1% 0,67 0,23 35% 

90 0,39 0,01 2% 0,63 0,08 13% 

PB5 
28 

5 
1,26 0,16 13 % 3,10 0,35 11 % 

90 1,03 0,11 11 % 2,53 0,41 16 % 

PB10 
28 

10 
1,38 0,23 17 % 3,62 0,28 8 % 

90 0,98 0,05 5 % 2,95 0,32 11 % 

PB15 
28 

15 
1,28 0,04 3 % 3,20 0,09 3 % 

90 0,92 0,12 12 % 2,84 0,49 17 % 
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Tabela 4. Resultados do ensaio de módulo de elasticidade por frequência de ressonância 

Ensaio de módulo de elasticidade dinâmico por frequência de ressonância 

Nomenclatura 

da argamassa 

Idade 

[dias] 

Teor de 

resíduo [%] 

Valor médio 

da frequência 

[Hz] 

Valor médio do 

módulo de elasticidade 

[GPa] 

Desvio 

padrão [GPa] 

Coeficiente 

de variação 

Ref (1:4) 
28 

- 
6264,20 7,05 0,13 2 % 

90 6015,70 6,52 0,10 2 % 

L5 
28 

5 
6838,10 8,56 0,14 2 % 

90 6437,63 7,61 0,20 3 % 

L10 
28 

10 
7092,57 9,49 0,15 2 % 

90 6709,43 8,51 0,18 2 % 

L15 
28 

15 
7012,73 9,35 0,14 2 % 

90 6578,73 8,27 0,13 2 % 

L20 (1:4) 
28 

20 
7822,17 11,93 0,23 2 % 

90 7353,97 10,45 0,24 2 % 

Ref (1:5) 
28 

- 
5012,43 4,47 0,17 4 % 

90 4763,53 4,03 0,15 4 % 

L20 (1:5) 
28 

20 
6925,43 9,07 0,24 3 % 

90 6323,57 7,57 0,17 2 % 

Ref (1:6) 
28 

- 
4221,37 3,11 0,02 1 % 

90 4121,07 2,96 0,07 2 % 

L20 (1:6) 
28 

20 
6063,43 6,91 0,08 1 % 

90 5485,80 5,67 0,08 1 % 

PA5 
28 

5 
5030,33 4,36 0,32 7% 

90 4693,60 3,76 0,22 6% 

PA10 
28 

10 
4261,87 2,93 0,35 12% 

90 3840,43 2,34 0,23 10% 

Pa15 
28 

15 
3530,97 1,87 0,06 3% 

90 3202,10 1,53 0,03 2% 

PB5 
28 

5 
5674,77 5,89 0,41 7 % 

90 5300,47 5,13 0,29 6 % 

PB10 
28 

10 
5972,07 6,57 0,36 5 % 

90 5584,67 5,73 0,27 5 % 

PB15 
28 

15 
5922,60 6,48 0,40 6 % 

90 5533,30 5,64 0,35 6 % 
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Figura 7. Gráfico com os valores médios do módulo de elasticidade dinâmico 

Tabela 5. Resultados do ensaio de absorção de água por capilaridade  

Ensaio de absorção de água por capilaridade 

Nomenclatura 

da argamassa 

Coeficiente de capilaridade [kg/[m
2
.min

0,5
]] 

Valor médio  

(28 dias) 

Desvio 

padrão 

Valor médio  

(90 dias) 

Desvio 

padrão 

Ref (1:4) 1,40 0,02 2,04 0,08 

L5 1,30 0,05 1,68 0,04 

L10 1,19 0,02 1,46 0,06 

L15 1,22 0,02 1,58 0,04 

L20 (1:4) 0,80 0,04 1,03 0,01 

Ref (1:5) 1,92 0,04 2,10 0,06 

L20 (1:5) 1,05 0,02 1,14 0,05 

Ref (1:6) 2,63 0,08 3,17 0,07 

L20 (1:6) 1,29 0,01 1,43 0,01 

PA5 1,91 0,04 2,57 0,10 

PA10 2,87 0,08 3,62 0,63 

PA15 3,70 0,14 3,25 0,24 

PB5 1,65 0,07 2,37 0,06 

PB10 1,78 0,17 2,58 0,17 

PB15 1,77 0,02 2,15 0,04 
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Figura 8. Gráfico com os valores médios do coeficiente de absorção de água por capilaridade 
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Figura 9. Gráfico com os valores médios de absorção de água por capilaridade (28 dias) 
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Figura 10. Gráfico com os valores médios de absorção de água por capilaridade (90 dias) 
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Figura 11. Gráfico com os valores médios de secagem para cada formulação (28 dias) 
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Figura 12. Gráfico com os valores médios de secagem para cada formulação (90 dias) 

Tabela 6. Resultados do ensaio de aderência ao suporte 

Aderência ao suporte sobre tijolo cerâmico 

Nomenclatura 

da argamassa 

Idade 

[dias] 

Tensão de 

aderência [MPa] 

Tipologia de rotura 

predominante
1
 

Desvio 

padrão [MPa] 

Ref (1:4) 

28 

0,30 PF B 0,02 

L20 (1:4) 0,50 PF A 0,10 

Ref (1:5) 0,30 PF B 0,05 

L20 (1:5) 0,30 PF B 0,02 

Ref (1:6) 0,30 PF B 0,06 

L20 (1:6) 0,50 PF B 0,14 
1Classificação da tipologia de rotura: PF A-rotura adesiva (plano revestimento-suporte); 

PF B-rotura coesiva (seio do revestimento); PF C-rotura coesiva (seio do suporte) 
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Figura 13. Gráfico com os valores médios da tensão de aderência 

Análise de resultados 

Massa volúmica aparente (Tabela 2). A massa volúmica aparente das argamassas no estado 

fresco é superior à das mesmas argamassas no estado endurecido, como era expetável, devido à 

eliminação de água em excesso. As argamassas com incorporação de lamas de pedra e as 

argamassas com aditivo de resíduo B possuem um valor de massa volúmica aparente superior ao 

obtido para a argamassa de referência e quanto maior a percentagem de resíduo nas argamassas 

(lamas e resíduo B) maior é o valor da massa volúmica aparente. O valor da massa volúmica 

aparente das argamassas com aditivo de resíduo A é inferior ao obtido para a argamassa de 

referência e diminui com o aumento do teor de resíduo A. 

Resistências mecânicas. Os valores de resistência mecânica, quer à tração por flexão quer à 

compressão (Tabela 3 e Figura 1) e o módulo de elasticidade dinâmico (Tabela 4 e Figura 2), 

apresentam um decréscimo com a idade dos provetes (de 28 para 90 dias), para todas as 

composições de argamassas. Este decréscimo pode dever-se a alguma microfissuração interna com a 

retração durante os três primeiros meses das argamassas, que se traduz numa redução de resistência 

mecânica. Comparando com a argamassa de referência observa-se um aumento significativo dos 

valores de resistência com o aumento da percentagem de incorporação de lamas de pedra e verifica-

se que as argamassas com 20% de teor de lamas, mesmo com traço mais baixo em cimento (1:5 no 

caso da flexão e 1:5 e 1:6 no caso da compressão) apresentam resistências superiores à argamassa de 

referência com traço 1:4. No caso das argamassas com resíduo B há um ligeiro aumento de 

resistência em relação à argamassa de referência, mas o valor para o teor de 15% é inferior ao valor 

obtido para o teor de 10%. As argamassas com resíduo A apresentam resultados de resistência 

inferiores aos obtidos para a argamassa de referência. 

Absorção de água por capilaridade (Tabela 5 e Figuras 3 e 4) e secagem (Figuras 5 e 6). O 

valor médio do coeficiente de capilaridade aumenta com o tempo de cura dos provetes (de 28 para 

90 dias), para todas as composições de argamassas, o que é consistente com a redução da resistência 

mecânica nas mesmas idades. Os valores dos coeficientes de capilaridade das argamassas com 

lamas de pedra diminuem com o aumento do teor de incorporação, traduzindo o incremento da 

compacidade das argamassas. As argamassas com resíduo A apresentam, aos 28 dias, um aumento 

significativo de valores de coeficiente de capilaridade com o aumento do teor de aditivo e, aos 90 

dias, as argamassas com 15% de teor de aditivo apresentam um decréscimo em relação às 

argamassas com 10% de teor de resíduo A. As argamassas com resíduo B apontam para um ligeiro 

aumento da taxa de absorção até aos 10%, verificando-se uma redução desta tendência aos 15%. As 

curvas de absorção de água por capilaridade aos 28 e aos 90 dias permitem observar o seguinte: os 

valores mais elevados de água absorvida e de velocidades de absorção são referentes às argamassas 

com resíduo A; os valores de absorção de água para as argamassas com resíduo B são ligeiramente 

superiores aos obtidos para a argamassa “Ref(1:4)”; as argamassas com lamas de pedra obtiveram 

valores de absorção de água próximos dos valores da argamassa “Ref(1:4)”, à exceção das 



 

 

221 

 

 

argamassas com teor de 20% e traço 1:4 que obtiveram valores de absorção de água e velocidades 

de absorção menores; de uma maneira geral os valores máximos de água absorvida obtidos para os 

provetes com 90 dias são superiores aos obtidos para os provetes com 28 dias de idade. 

O comportamento geral no ensaio de secagem é semelhante para todas as argamassas (aos 28 e aos 

90 dias), com exceção das argamassas com 20% de teor de lamas para todos os traços (1:4, 1:5 e 

1:6), assim como as argamassas de referência com traços 1:5 e 1:6, e ainda as argamassas com 

resíduo A que, neste caso, iniciam o ensaio de secagem com valores de água absorvida superiores. 

A curva de secagem obtida para os provetes com 20% de teor de lamas apresenta uma tendência de 

secagem mais rápida do que qualquer uma das outras formulações de argamassa; os valores médios 

de secagem das argamassas com resíduo A apresentam uma secagem inicial mais rápida aos 28 dias 

do que aos 90 dias; a argamassa com 15% de resíduo B aos 90 dias mostra uma secagem inicial 

mais rápida que as restantes formulações, aproximando-se das curvas de secagem das argamassas 

com 20% de teor de lamas e argamassas de referência com traços 1:5 e 1:6.  

Ensaio de aderência (Tabela 6 e Figura 8). A maioria das formulações de argamassa apresenta 

uma tensão de arrancamento igual ou superior a 0,3 MPa e um padrão de rotura coesiva (no seio do 

revestimento), sendo que apenas a argamassa “L20(1:4)” apresentou um tipo de rotura adesiva. O 

padrão de rotura coesiva (no seio do revestimento) – PF B – corresponde a uma rotura que não é 

devida a perda de aderência, mas sim à rotura por tração (perpendicular ao plano do revestimento) 

do próprio revestimento.  

Vantagens e desvantagens das formulações 

Considerando que uma argamassa com menor coeficiente de absorção de água por capilaridade está 

mais protegida dos mecanismos de degradação, nomeadamente das variações humedecimento/ 

secagem e gelo/degelo, os resultados obtidos permitem concluir que, das argamassas estudadas, os 

melhores resultados são os das argamassas com 20% de teor de lamas de pedra para os vários traços 

(1:4, 1:5 e 1:6).  

Os valores de módulo de elasticidade dinâmico das argamassas estudadas são inferiores a 10 GPa, o 

que se traduz, em princípio, numa capacidade suficiente de absorção de tensões por deformação e 

num consequente comportamento à fissuração aceitável para este tipo de argamassas de base 

cimentícia para aplicação em revestimento de paredes [14].  

A substituição de 20% (em massa) de areia por lamas de pedra apresenta resultados promissores em 

relação à possibilidade de incorporação deste resíduo em argamassas de base cimentícia, mesmo 

com a redução do teor de ligante (traços 1:5 e 1:6), havendo no entanto a necessidade de controlar a 

fissuração surgida na aplicação destas formulações de argamassa (com espessura de 20 mm) sobre 

tijolo cerâmico. 

A utilização de resíduo A como aditivo em argamassas cimentícias apresenta uma influência 

desfavorável na maioria das propriedades estudadas, pelo que não terá interesse a sua incorporação 

neste tipo de argamassas. 

A incorporação do resíduo B como aditivo aumenta ligeiramente as características mecânicas e o 

coeficiente de capilaridade em relação à argamassa de referência. A incorporação deste resíduo não 

revela variações significativas no desempenho das argamassas e, em termos ambientais, tem 

vantagem pelo facto de incorporar um resíduo que seria depositado em vazadouro, pelo que se 

admite continuar o estudo com a maior percentagem de incorporação “PB15”.  

Conclusões 

No presente estudo analisou-se a possibilidade de incorporação de três tipos de resíduos em 

argamassas de cimento, provenientes de indústrias com peso na economia nacional: lamas de 

transformação de pedra – que obtiveram bons resultados na maioria dos ensaios – os resíduos A e B 

do fabrico de papel como aditivo – no caso das cinzas das caldeiras de biomassa (B) não 
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apresentaram melhorias significativas em relação à argamassa de referência, no entanto as suas 

características mantêm-se dentro dos parâmetros considerados adequados para argamassas de 

reboco, o que poderá ter interesse acrescido em formulações de argamassas com outros tipos de 

ligante; no caso das lamas primárias de celulose (A) demonstraram ser desfavoráveis para a maioria 

das propriedades ensaiadas, admitindo-se, no entanto, que possam funcionar como “retentor de 

água” em argamassas que necessitem de manter a humidade no seu interior para melhoramento das 

suas características de resistência. O desenvolvimento destes estudos, que garantem o desempenho 

destas argamassas, pretende cativar a comunidade técnica a investir e desenvolver a tecnologia 

necessária para a aplicação prática destes novos materiais de revestimento, nomeadamente em 

argamassas pré-doseadas. 
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Resumo. Neste trabalho, discute-se e analisa-se a viabilidade da inclusão de cinza de biomassa da 

cana de açúcar (CBC) como adição mineral em argamassas de elevada fluidez para cimentação de 

poços de petróleo. As adições minerais quando  inseridas nos compósitos cimentícios têm o intuito 

de melhorar a microestrutura (reações pozolânicas) ou então em contribuir na redução da porosidade 

e permeabilidade devido o fenômeno de refinamento dos poros. Em ambas as situações, colaboram 

de forma efetiva nas propriedades de durabilidade e desempenho mecânico. A elevada fluidez 

desejada nas formulações deve-se a necessidade do compósito cimentício ter que apresentar 

reologia adequada para que possa ser bombeado para grandes profundidades, além de apresentar 

propriedades mecânicas compatíveis com os esforços solicitantes a que será submetido durante as 

operações de cimentação e ao longo do tempo em que o poço se encontre em operação [1]. Foram 

analisados 05 (cinco) traços de argamassas de elevada fluidez com substituição parcial de cimento 

por CBC em diferentes concentrações de 5% a 20%, com variação de 5%, além do traço de 

referência sem resíduo de CBC. A reologia, propriedades físicas, propriedades mecânicas e 

químicas, foram analisadas de forma comparativa com a argamassa de referência. As argamassas 

com CBC, segundo resultados aqui analisados, mantiveram comportamento reológico e 

propriedades físicas semelhantes entre si. Os resultados do ensaio de resistência à compressão 

demonstraram que com o incremento da adição de CBC, houve uma redução na resistência à 

compressão, porém a argamassa com 15% de cinza este decréscimo foi de apenas 5%. Todas as 

argamassas apresentaram resistência à tração na flexão superior à argamassa de referência. As 

análises químicas demonstraram que com porcentagem superior a 20% de CBC, as reações de 

hidratação apresentaram atividades pozolânicas de forma lenta, principalmente na formação da fase 

de C-S-H. As análises foram realizadas de forma comparativa com a argamassa de referência. 

Introdução 

A operação de cimentação de um poço de petróleo consiste em processo de elevada importânica, 

uma vez que influencia diretamente sobre o produto final, podendo comprometer a produção do 

poço e causar uma comunicação indesejada entre as diferentes zonas do reservatório, resultando em 

graves danos ecológicos, como a mistura de um aquífero com um reservatório de petróleo [2]. 

A cimentação de um poço de petróleo consiste, basicamente, no preenchimento do espaço anular 

entre os tubos colocados e a parede da formação, unindo a tubulação de revestimento com a parede 

do poço. À medida que cada seção do poço é perfurado, fluidos de perfuração são inseridos no 

interior deste para manter sua estabilidade hidrostática e evitar desmoronamento da parede do poço 

até a descida do revestimento. O espaço anular entre o revestimetno metálico e as paredes da 

formação são cimentados com pastas cimentícias especiais para garantir a estabilidade mecânica do 

poço e isolar o óleo ou gás a partir de zonas instáveis, formações vizinhas e aquíferos. 

Visando melhorar as propriedades da pasta de cimento e minimizar os constantes problemas 

presentes na bainha cimentícia relacionada à fragilidade do cimento, que muitas vezes causa 

vazamento de gás e óleo pelo anular, este trabalho apresenta resultados de um estudo sobre 
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argamassa de elevada fluidez com incorporação de adição mineral (CBC) para cimentação em poço 

de petróleo no que concerne a elaboração, aplicação e desempenho dessa tecnologia, avaliando suas 

principais características, as quais abrangem comportamento reológico, resistência mecânica, 

durabilidade e composição micro-estrutural.  

A viabilidade econômica e a redução do impacto ambiental na produção de argamassa foram 

também enfatizadas, uma vez que houve a incorporação de adição mineral (cinza de biomassa da 

cana-de-açúcar - CBC), subproduto agroindustrial amplamente gerado e cujo fim seria o descarte 

em locais impróprios, culminando em risco de contaminação do solo e fontes de água. Além de 

proporcionar a diminuição desses impactos ambientais diretos, a utilização das adições, em 

substituição parcial do cimento, acarreta como conseqüência a redução da poluição causada pela 

indústria cimentícia, diminuindo em cerca de 15% a quantidade de CO2 emitido na atmosfera 

durante a produção do cimento [3].  

Concomitantemente, por meio do estudo da melhor proporção ou combinação dos citados materiais, 

foram analisados os possíveis benefícios trazidos a argamassa para cimentação pela adição, sua 

atividade química e seu efeito físico. 

Programa experimental 

Após estudos iniciais para a determinação das dosagens, ficou estabelecida a confecção de cinco 

traços, sendo um deles o de referência (sem adições minerais) e os demais com adições de cinca do 

bagaço da cana de açúcar. 

A cinza de biomassa da cana de açúcar, proveniente do resíduo de queima do bagaço da cana de 

açúcar, foi coletada diretamente de depósito a céu aberto no pátio de descarga da limpeza dos fornos 

da Usina Estivas (Arêz-RN). Após coleta e encaminhamento ao laboratório de Construção Civil do 

IFRN, foi seca em estufa (105º C) e submetida ao processo de moagem em moinhos de bolas 

esféricas metálica durante 03h30min e peneiramento (peneira de 200 mesh - 75µm), visando uma 

redução na finura e retirada das partículas indesejáveis (resíduos). 

As quantidades dos materiais constituintes, inclusive da adição mineral inserida em substituição 

parcial do cimento, e nomenclatura adotada para as dosagens, estão apresentadas na tabela 1. Nas 

dosagens estudadas, manteve-se constante o fator a/mc (água/materiais cimentícios) de 0,45. Os 

superplastificante e plastificante estão expressos em porcentagem em relação à quantidade de 

materiais cimentícios. 

Tabela 1: Quantidade dos Materiais e Nomenclaturas dos traços. 

nomenclatura % das adições 
Cimento 

[g] 

CBC 

[g] 

Areia 

[g] 

Água 

[g] 

Aditivos [%] 

Glenium 

218 

Mastermix 

390N 

AER_00C 0% de CBC 1706 0 1519 768 0,3 0,3 

AER_05C 5% de CBC 1621 85 1519 768 0,3 0,6 

AER_10C 10% de CBC 1536 171 1519 768 0,3 0,6 

AER_15C 15% de CBC 1450 256 1519 768 0,5 0,3 

AER_20C 20% de CBC 1365 341 1519 768 0,5 0,5 

A variação das quantidades de aditivos superplastificantes e plastificantes foram obtidas através do 

método de tentativas e erros, uma vez que se tinha como exigência inicial, para as argamassas 

analisadas, valores específicos de espalhamento a serem obtidos, entre 260 a 330 mm, no ensaio de 

espalhamento da argamassa com forma metálica tronco-cônica, adaptada segundo o método de 

Okamura [4] desde que não houvesse a ocorrência dos fenômenos de segregação e exsudação dos 

materiais. Na figura 1, ilustra-se as dimensões da forma metálica tronco-cônica e indicações das 

medidas ortogonais (d1 e d2) realizadas no ensaio 
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Figura 1 – Dimensões da forma tronco-cônica utilizada e indicações das medidas ortogonais (d1 e d2), no ensaio de 

espalhamento da argamassa. 

Adotou-se também, como exigência do comportamento reológico das argamassas (relativo à 

fluidez), o ensaio do funil Marsh, que mede o tempo de escoamento, em segundos, da argamassa até 

o preenchimento de 1 (um) litro (figura 2). O tempo de escoamento limite adotado neste 

procedimento foi de 90s. Este ensaio serviu de parâmetro para análise comparativa da fluidez do 

material, uma vez que, em se tratando de material para cimentação de poços, necessita de reologia 

adequada para sua aplicação, principalmente através do processo de bombeamento. 

 
Figura 2 – Ensaio de escoamento Funil Marsh. 

Após a caracterização reológica dos traços, foram moldados, para cada dosagem estudada, 12 (doze) 

corpos de prova prismáticos de 4cm x 4cm x 16cm e 06 (seis) corpos de prova cilíndricos de 5 cm 

de diâmetro e 10 cm de altura, distribuídos da seguinte forma: 06 (seis) corpos de prova prismáticos 

para ensaios mecânicos (tração na flexão e compressão), ensaiados aos 28 dias, 06 (seis) corpos de 

prova prismáticos para determinação da evolução da massa específica na condição superfície 

saturada seca (MEsss) e do módulo de elasticidade dinâmico (Ed), nas idades de 1, 7, 14 e 28 dias e, 

06 (seis) corpos de prova cilíndricos para ensaios de capilaridade por absorção de água, ensaiados 

aos 28 dias, totalizando 90 corpos de prova. Na figura 3 ilustra-se nomenclatura das formulações, 

ensaios e quantidades e tipo dos corpos de prova moldados para cada ensaio. 
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FORMULAÇÕES Tração na Flexão / Compressão Ed e MEsss Capilaridade 

AER-00C 

   
 

AER-00C 

   
 

AER-00C 

   
 

AER-00C 

   
 

AER-00C 

   
 

 30 30 30 

Figura 3 – Nomenclatura das formulações, especificação dos ensaios e quantidades e formas dos corpos de prova. 

Ressalta-se que as amostras depois de submetidas ao ensaio de tração na flexão, as mesmas 

dividiam-se em 2 partes (A e B), nas quais realizava-se o ensaio de compressão e, assim sendo, para 

o ensaio de resistência à compressão, tinha-se, para cada formulação, 12 corpos de prova. Como o 

ensaio de massa específica na condição superfície saturada seca e módulo de elasticidade dinâmico 

trata-se de ensaios não destrutivos, as amostras, depois da determinação dessas propriedades nas 

idades especificadas (1, 7 e 14 dias), retornavam para continuidade do processo de cura, com 

exceção para o ensaio realizado aos 28 dias. Para as análises químicas (DRX), extraiu-se pequenas 

partículas dos corpos de prova que foram submetidos aos ensaios de resistência à compressão na 

idade de 28 dias, escolhendo-se para tanto, as que apresentaram maiores valores desta propriedade.  

Materiais – caracterização 

A caracterização física e química dos materiais utilizados na pesquisa obedeceu às recomendações 

da ABNT. 

Cimento Portland e CBC. Utilizou-se, para produção das argamassas o cimento Portland 

composto tipo CP-II F 32 RS, com massa específica igual a 3010 kg/m³, massa unitária igual a 1010 

kg/m³ e área específica (Blaine) de 3190 cm²/g. As propriedades físicas da CBC estão apresentadas 

na tabela 2.  

A cinza de biomassa, após secagem em estufa por 24 h, foi moída por 03h30min e depois submetida 

ao processo de peneiramento na peneira de 200 mesh (75µm) visando na moagem redução na finura 

e no peneiramento a retirada das partículas indesejáveis (resíduos).  
Tabela 2 – Massa Específica e Massa Unitária da CBC. 

 Cinza de biomassa da cana-de-açúcar 

(CBC) 

Massa Unitária [kg/m³] 0,67 

Massa Específica [kg/m³] 2,52 

A composição química da CBC está apresentada na tabela 3, obtida através da realização de 

fluorescência de raios-X por energia dispersiva. 
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Tabela 3 – Composição química, em %. 

Composto Cinza de biomassa 

SiO2 70,42 

Fe2O3 13,65 

K2O 5,09 

Al2O3 3,57 

CaO 3,07 

TiO2 1,01 

Cr2O3 0,88 

Outros 2,31 

A presença do quartzo pode ser atribuída a dois fatores. O primeiro, conforme explica [5], deve-se, 

provavelmente, do silício que é adsorvido do solo pelas raízes da cana-de-açúcar na forma de ácido 

monossilícico (H4SiO4) e, o segundo fator, atribui-se à presença de pequenos grãos de areia aderidos 

as raízes da cana-de-açúcar que não foram totalmente removidos no processo de lavagem. 

A adição da cinza da cana de açúcar nas argamassas tem como objetivo substituir parte do cimento, 

visando melhorias na trabalhabilidade, maior empacotamento das partículas finas e, 

conseqüentemente, aumento ou manutenção da resistência e durabilidade [6]. 

Agregado miúdo. A areia natural quartzoza utilizada nos experimentos foi coletada no distrito 

de Pium, localizado no município de Parnamirim/RN. A granulometria do agregado miúdo [7], 

indicou dimensão máxima característica de 0,60 mm e módulo de finura igual a 1,90. A distribuição 

granulométrica, ilustrada na figura 4, atendeu aos limites estabelecidos pela norma [8], 

enquadrando-se na zona utilizável. As propriedades físicas da areia, massa específica e massa 

específica aparente [9], foram de 2620 kg/m³ e 1570 kg/m³, respectivamente. 
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Figura 4 – Distribuição granulométrica da areia e limites da distribuição granulométrica [8]. 

Métodos  

Utilizou-se misturador mecânico para homogeneização das argamassas. Inicialmente, colocavam-se 

os materiais secos (cimento, adição e agregado) e posteriormente, 50% da água de amassamento. 

Após completa homogeneização, adicionavam-se os aditivos (plastificante e superplastificante) 

diluídos no restante da água de amassamento. 
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Após a realização dos ensaios de espalhamento e escoamento (tronco-cônico e funil Marsh, 

respectivamente), moldavam-se as amostras prismáticas. 

Em caso de não ser observados resultados de comportamento desejado para estes dois ensaios 

iniciais, faziam-se novas dosagens com alteração nas quantidades dos aditivos.  

Decorrido 24h, as amostras foram desformadas e realizados ensaios de massa específica na 

condição superfície saturada seca (MEsss) e determinação do módulo de elasticidade dinâmico (Ed), 

através de medidor de velocidade de pulso ultrassônico, modelo 58 – E0048, em acordo com a 

norma [10]. Após o término dos ensaios de MEsss e Ed, as amostras foram submersas em tanques 

com água. Estes ensaios e procedimentos foram repetidos para as idades de 7, 14 e 28 dias.  

Os ensaios de resistência à tração na flexão e resistência à compressão foram realizado nas amostras 

prismáticas na idade de 28 dias e, para os ensaios de absorção de água por capilaridade, em 

amostras cilíndricas, também aos 28 dias.  

Resultados e Discussões 

Argamassa no estado fresco. Os ensaios realizados com as argamassas no estado fluido foi o 

ensaio de espalhamento e ensaio de escoamento. A quantidade de água de amassamento utilizada no 

início da hidratação está intimamente ligada ao volume de vazios capilares produzidos na pasta. No 

momento da mistura dos traços, observou-se que não houve exsudação e ou segregação.  

Na tabela 4 ilustram-se os diâmetros médios de espalhamento e o tempo de escoamento das 

argamassas pelo funil Marsh para preenchimento de recipiente volumétrico de 1 litro. Os valores 

apresentados foram obtidos com variações dos aditivos superplastificantes e plastificantes, através 

do método de tentativas e erros. Buscou-se deixar, para o ensaio de espalhamento valores de 

diâmetros entre 260mm a 330mm e para o ensaio de tempo de escoamento da amostra no funil 

Marsh inferior a 90 segundos.  
Tabela 4: Ensaio de espalhamento e tempo de escoamento. 

 

Nomenclatura 

 

Escoamento 

[segundos] 

Diâmetro de Espalhamento 

[mm] 

AER-00C 17 278 

AER-05C 24 270 

AER-10C 30 260 

AER-15C 32 285 

AER=20C 36 310 

Argamassa no estado endurecido. 

Massa específica na condição superfície saturada seca (SSS).  A evolução ds massas 

específicas na condição superfície saturada seca para as idades de 1, 7, 14 e 28 dias, das cinco 

dosagens estudadas, encontram-se listadas na tabela 5. Os valores apresentados também 

representam a média aritmética de seis determinações para cada traço analisado. 

Tabela 5 – Massas específicas na condição superfície saturada seca [kg/m³] 

Traço 1 dia 7 dias 14 dias 28 dias 

AER-00C 2077 2098 2106 2109 

AER-05C 2014 2078 2029 2067 

AER-10C 2046 2067 2089 2098 

AER-15C 2041 2103 2097 2099 

AER-20C 2035 2101 2099 2093 

Em todas as formulações, houve pequeno aumento da massa específica (condição SSS) com o 

passar do tempo, porém pouco considerável, sugerindo que durante o processo de hidratação da 

pasta cimentícia, os vazios deixados pela água de amassamento foram substituído pelos produtos de 

hidratação do cimento, não interferindo na densidade da massa cimentícia.  
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Módulo de elasticidade dinâmico (Ed). O módulo de elasticidade do concreto é uma das 

propriedades dos materiais relacionadas com o seu desempenho mecânico que serve de parâmetro 

para avaliação da rigidez do material. Nos concretos e argamassas de cimento Portland, o módulo 

de elasticidade varia em função da rigidez da pasta e dos agregados, da proporção relativa entre 

cada um dessas fases, como também do módulo dos agregados. O aumento da rigidez (resistência) 

da pasta cimentícia com o tempo ocasiona, invariavelmente, o aumento no módulo de elasticidade, 

uma vez que, quanto maior a resistência da pasta, maior será também a sua rigidez e, 

conseqüentemente, o seu módulo de elasticidade [11]. O módulo de elasticidade dinâmico foi 

analisado para todas as argamassas nas idades de 1, 7, 14 e 28 dias e encontram-se ilustrados na 

figura 5. 
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Figura 5. Módulos de Elasticidade Dinâmico [GPa]. 

A evolução do módulo de elasticidade dinâmico, em função do tempo, não apresentou divergência 

significativa nos traços analisados, atingindo, aos 28 dias, valores próximo de 25 GPa. 

Resistência à tração na flexão e à compressão. Os corpos de prova foram ensaiados à tração na 

flexão [12], aos 28 dias. Os resultados da resistência à tração na flexão encontram-se listados na 

figura 6 (a). Os resultados apresentados representam uma média aritmética de 06 (seis) 

determinações. 

Para o ensaio de resistência à compressão, utilizou-se das metades dos corpos de prova ensaiados à 

tração, resultando assim, num total de 12 (doze) amostras para cada formulação analisada. Os 

resultados de resistência à compressão, realizado segundo a norma [12], encontram-se ilustrados na 

figura 6 (b) e representam a média aritmética de 12 (doze) determinações. 

Observa-se, na figura 6(a), que apenas a argamassa que contém 5% de CBC na sua constituição foi 

a que apresentou resultado de resistência à tração na flexão inferior à argamassa de referência, 

próximo de 5%. A formulação que apresentou maior resistência à tração na flexão foi a argamassa 

com 20% de CBC na sua consitiuição, atingindo valor superior próximo de 12% em relação à 

argamassa de referência, inferindo-se que, para esta propriedade, a inclusão da CBC ocasionou um 

melhor desempenho. 

Com base nos resultados apresentados na figura 6(b), todas as argamassas com cinza apresentaram 

valores de resistência à compressão inferiores à argamassa de referência. Devido à diversidade de 

aditivos e cimentos nas formulações estudadas, a interação entre o cimento e o aditivo pode levar a 

resultados diversos [13]. No entanto, percebe-se acréscimo na resistência à compressão para a 
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argamassa AER-15C. A argamassa com cinza de melhor desempenho no tocante a resistência à 

compressão, excetuando-se a argamassa de referência, foi a argamassa com AER-15C e, a de menor 

desempenho foi a argamassa AER-05C, apresentando uma redução na resistência próximo de 5% 

para a argamassa AER-15C e 13% para a argamassa AER-05C. 
11.84
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RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO  - 28 DIAS
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RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO  - 28 DIAS
[MPa]

AER-05C AER-10C AER-15C AER-20C
 

(a) (b). 
Figura 6. Resistência (a) à tração na flexão e (b) à compressão [MPa]. 

Absorção de água por capilaridade. Para determinação desta propriedade, os corpos de provas, 

depois de 28 dias de cura, foram colocadas ao ar e secas em estufa à temperatura de 105oC até 

constância de massa. Na figura 7 ilustra-se os resultados de absorção de água por capilaridade das 

amostras depois de colocadas 72h em contato com a água [14]. Os resultados apresentados 

representam uma média de 6 determinações. 

0.0168

0.0372

0.0555

0.0388

0.0567

AER-00C AER-05C AER-10C AER-20C AER-20C  

Figura 7. Absorção de água por capilaridade [g/cm²]. 

A redução da absorção de água por capilaridade observada nas argamassas, com o aumento 

gradativo da quantidade de CBC, pode ser atribuído, provavelmente, a elevada finura deste material, 

que atua também como microfiler, através do refinamento da estrutra de poros deixados durante o 

processo de hidratação do cimento e, desta forma, tornando a argamassa mais densificada devido ao 

melhor empacotamento das partículas. 

Análise Microestrutural . Difração de raios X (DRX). Os resultados obtidos nas análises de 

DRX das argamassas AER´s, para período de cura de 28 dias, são apresentados nas figuras 8 a 12, 

com as principais fases já identificadas e suas respectivas cartas. 
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Figura 8 – Difratograma de raios X da argamassa AER-00C. 
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Figura 9 – Difratograma de raios X da argamassa AER-05C. 

 

Os picos referentes à identificação de quartzo, com maior intensidade para 2 = 26,8º, observados 

em todas as amostras, deve-se a presença da areia nas amostras analisadas. 

Considerando as análises de todas as amostra (figuras 8, 9, 10, 11 e 12), percebe-se que todas as 

formulações das argamassas apresentaram a presença de C-S-H, para o principal ângulo 2≈ 29,3º, 

e Portlandita (Hidróxido de cálcio), para o ângulo 2≈ 34,0º. A intensidade desses picos está 

ilustrada na figura 13 e 14, respectivamente.  
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Figura 10 – Difratograma de raios X da argamassa AER-10C. 
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Figura 11 – Difratograma de raios X da argamassa AER-15C. 

Com base na figura 13, a redução do C-S-H pode ser explicado devido a redução do consumo de 

cimento, uma vez que a inserção da CBC deu-se em substituição do mesmo. No entanto, esta 

avaliação é mais complexa, pois pesquisas [1,5,11] relatam que após o processo de hidratação do 

cimento, o hidróxido de cálcio produzido reage com a CBC formando produtos de hidratação 

secundários, como os silicatos de cálcio hidratados (C-S-H de baixa densidade) [15]. Tal fato 

evidencia-se quando analisa-se as figuras 13 e 14 conjuntamente, com o aumento gradativo do C-S-

H (figura 13) e redução do hidróxido de cálcio (figura 14). Este novo produto (C-S-H de baixa 

densidade), preenche os vazios capilares grandes e refinam a estrutura dos poros e, 

consequentemente, reduzem a permeabilidade do sistema (figura 7). Salienta-se também que a 



 

 

233 

 

 

redução do teor de hidróxido de cálcio (portlandita) na matriz cimentícia torna-a mais resistente ao 

ataque de sulfatos. 
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Figura 12 – Difratograma de raios X da argamassa AER-20C. 
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Figura 13 – Intensidade dos picos de C-S-H, ângulo 2 = 29,3º, das AER´s, aos 28 dias. 
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Figura 14 – Intensidade dos picos de Portlandita (hidróxido de cálcio), ângulo 2 = 34,0º, das AER´s, aos 28 dias. 
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Conclusões 

- A evolução do módulo de elasticidade dinâmico, em função do tempo, não apresentou divergência 

significativa nos traços analisados, atingindo, aos 28 dias, valores próximo de 25 GPa. 

- Houve decréscimo da resistência à compressão para todas as argamassas com CBC em relação a 

argamassa de referência. No entanto, a argamassa com 15% de CBC apresentou uma redução da 

resistência à compressão de apenas 5%. 

- A dosagem que apresentou melhor desempenho mecânico, no tocante a resistência à tração na 

flexão, foi a argamassa com 20% de CBC, atingindo valor superior à argamassa de referência 

próximo de 12%. 

- Todas as argamassas apresentação uma redução da absorção de água por capilaridade com o 

aumento gradativo da quantidade de CBC, atribuído, provavelmente, a elevada finura deste 

material, sugerindo, além da reação pozolânica, o refinamento dos poros devido efeito microfiler. 

- A inserção da CBC, em substituição do cimento, sugere sua atividade pozolânica no processo de 

hidratação do cimento através da reação entre o hidróxido de cálcio produzido, formando novos 

produtos de hidratação, denominados de C-S-H de baixa densidade (C-S-H adicional). 
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Resumo. A construção civil tem papel importante para o desenvolvimento sustentável, visto 

que esta é umas das áreas que mais contribuem com a poluição ambiental e consumo de 

recursos naturais. Nos últimos anos, muitos resíduos passaram a ser objeto de estudo, tendo 

como objetivo descobrir qual o seu potencial quando incorporado ao concreto ou argamassa. 

Na região do Meio Oeste Catarinense, a indústria de celulose e papel, Celulose Irani S/A possui 

uma considerável produção de resíduos, um deles é a cinza de caldeira, objeto deste estudo na 

substituição parcial da areia natural em traços de argamassa. Os principais parâmetros 

avaliados foram: retenção e absorção de água, resistência à tração e resistência à compressão. A 

incorporação de cinza nos traços de argamassa em substituição ao agregado miúdo apresentou 

valores de resistência mecânica e de retenção de água, superiores ao traço padrão, apresentando 

eficiência e viabilidade técnica. O melhor desempenho da argamassa com adição do resíduo 

explica-se pelo fato de que este material tenha desempenhado duas funções: como pozolana, 

gerando reações secundárias ou como fíler, diminuindo os vazios da argamassa proporcionando 

melhor empacotamento granulométrico, tornando a argamassa menos porosa e mais resistente.  

Introdução 

A modificação do ambiente causada pelas atividades humanas causam impactos de grande 

importância. O homem como parte deste ambiente, prejudica a própria qualidade de vida de acordo 

com suas ações. Então, uma política de desenvolvimento sustentável é necessária para melhorar a 

qualidade de vida [1]. 

Devido a grande poluição gerada pela indústria da construção civil, vários estudos visando o uso de 

materiais alternativos com o objetivo de substituir o cimento ou a areia, usados para a produção de 

concreto vêm sendo desenvolvidos por universidades de todo o Brasil. 

Uma alternativa que vem apresentando bons resultados é a introdução de cinzas no concreto, cinzas 

que possuem pozolana em sua composição, provenientes de rochas ou cinzas vulcânicas ou mesmo 

até da queima de diferentes produtos, tais como: argila, carvão mineral, casca de arroz, bagaço de 

cana e celulose.  

Os objetivos do trabalho consistem em substituir em diferentes concentrações a areia natural por 

cinza de caldeira no traço de argamassa, avaliando alguns parâmetros, como: absorção e retenção de 

água, densiddade no estado fresco e endurecido, resistência à compressão e à tração.  

Programa Experimental 

Seleção e caracterização da cinza de caldeira. O resíduo da cinza de caldeira foi coletado junto 

à empresa Celulose Irani SA, localizada no Município de Campina da Alegria, Santa Catarina. 

A empresa apresenta uma considerável e crescente produção de cinzas, tendo como destino 

atuamente os reflorestamentos da região, sendo as mesmas utilizadas como adubo. 
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Para o ano de 2013 está previsto uma produção de cinzas de aproximadamente 14 toneladas. A 

Tabela 1 apresenta a quantidade de cinzas geradas nos últimos anos. 

Tabela 8: Produção anual de cinzas 

Ano Quantidade (Kg) 

2010 7.961,59 

2011 8.459,19 

2012 12.576,11 

2013 10.448,241 
1
 Produção até setembro de 2013 

O resíduo fornecido permaneceu armazenado em tambores plásticos, sendo utilizado de acordo com 

o andamento dos ensaios. 

Com o material já disponível, o passo inicial foi a secagem do mesmo em estufa, a uma temperatura 

de   105 (± 5) ºC por um período mínimo de 24 horas até atingir massa constante. 

Após secagem, a cinza foi armazenada em sacos plásticos para evitar o contato com a umidade. 

Para a realização da caracterização da cinza de caldeira foram utilizadas as seguintes normas: 

 NBR 7181 [2]; 

 NBR NM 23 [3]. 

Massa específica. Para a determinação da massa específica da cinza de caldeira seguiu-se os 

procedimentos descritos na norma NBR NM 23 [3]. Este método foi utilizado, pois a cinza 

apresentava uma quantidade de finos muito elevada. 

Após a realização do ensaio, foi determinada a massa específica da cinza no seu estado natural, 

encontrado-se o valor de 2,348 g/cm³. 

Análise granulométrica. Por apresentar extrema finura, a cinza de caldeira exigiu um método 

alternativo para a determinação do diâmetro de suas partículas (diferente da utilizada na areia), por 

esse motivo, foi caracterizada granulometricamente adaptando-se o método descrito na NBR 7181 

[2], utilizada para solos. 

Com os valores de massa retida no peneiramento fino, as leituras do densímetro nos tempos 

indicados pela norma e o valor médio da humidade higroscópica da cinza de 1,79%, determinou-se  

a curva granulométrica da cinza de caldeira em seu estado natural, sendo apresentada no Gráfico 1. 

 
Gráfico 1: Curva granulométrica da cinza de caldeira 

Pode-se observar que a cinza de caldeira em seu estado natural apresentou uma grande concentração 

de material (cerca de 50%) entre a faixa de 0,02 e 0,05 mm, se tratando então, de um material 

predominantemente fino. 
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Dosagem dos traços de argamassa. Foi estabelecido o traço de argamassa em uma proporção de 

1:6 (em volume), traço comumente utilizado em obras da região.  

Com o objetivo de avaliar as propriedades da argamassa com a cinza de caldeira, foram executados 

vários traços substituindo parcialmente o agregado miúdo pela cinza. Foi também executado um 

traço padrão, sem nenhuma adição para análise comparativa dos resultados. 

Optou-se em realizar a dosagem em volume, pois a substituição em massa seria inviável em função 

do alto volume que a cinza de caldeira apresentaria. 

A quantidade de aditivo plastificante utilizada nas misturas obedeceu as recomendações do 

fabricante. O fabricante recomenda 100 ml de aditivo para cada 50 kg de cimento. Desta maneira, 

todos os traços rodados tiveram a mesma quantidade de aditivo adicionada. 

Para cada traço executado, também foi levado em consideração a quantidade de água a ser utilizada, 

onde foi estipulado como parâmetro de controle a trabalhabilidade dos mesmos, sendo determinado 

pelo índice de consistência, estipulado em 220 ± 5 mm para todos os traços. 

A dosagem dos traços está esquematizada na Tabela 2. 

Tabela 9: Traços de argamassa com substituição parcial do agregado miúdo  

Traço Aditivo (g) Água (g) Areia (g) Cimento (g) Cinza (g) 

Referência 0,80 500,00 587,10 370,50 0,00 

1:5:1 0,80 500,00 2935,50 370,50 90,65 

1:4:2 0,80 465,89 2348,40 370,50 181,30 

1:3:3 0,80 398,04 1761,30 370,50 271,95 

1:2:4 0,80 436,33 1174,20 370,50 362,60 

1:1:5 0,80 443,44 587,10 370,50 453,25 

Preparo e caracterização das argamassas. Todos os traços de argamassa foram executados 

seguindo as orientações da NBR 13276 [4]. 

Com todos os traços previamente definidos e com a quantidade de cada material devidamente 

separada, os mesmos foram rodados um a um, de acordo com a disponibilidade dos moldes onde 

foram feitos os corpos de prova prismáticos para a determinação das propriedades da argamassa em 

seu estado endurecido. 

O preparo das misturas sempre se iniciou colocando-se o cimento primeiro, seguido por uma parte 

de água, aditivo, agregado miúdo e por fim a água necessária até se conseguir uma pasta homogênea 

com o índice de consistência pré-estabelecido. 

Para cada traço de argamassa foram necessários dois moldes prismáticos com três compartimentos 

cada um, desta forma, como definido no cronograma foram moldados 6 corpos de prova prismáticos 

por traço. 

Índice de consistência. O índice de consistência foi fixado em 220 ± 5 mm, e sua determinação 

seguiu os parâmetros descritos pela NBR 13276 [4]. Mediu-se com uma régua (Figura 1) o 

espalhamento da argamassa sobre a mesa. 

Quando o resultado ficou abaixo do esperado, foi necessário acrescentar mais água à mistura, 

homogeneizá-la novamente e refazer o ensaio de índice de consistência. Quando o índice de 

consistência foi maior que o estipulado, o traço foi executado novamente até se obter o resultado 

adequado. 

As medidas foram realizadas em três diâmetros uniformemente distribuídos ao longo do perímetro. 

Registraram-se os valores e com a média das três medições obteve-se o índice de consistência da 

argamassa. 

Densidade de massa. Com a argamassa já pronta e com seu devido índice de consistência 

atingido, foi determinada a densidade de massa no estado fresco, seguindo as especificações da 

NBR 13278 [5]. 

Após a eliminação de qualquer partícula ou água aderida à parede externa do recipiente, o mesmo 

foi pesado e registrando a sua massa, conforme pode ser visto na Figura 2. 
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Figura 10: Ensaio de índice de consistência 

 
Figura 11: Ensaio de densidade de massa 

Retenção de água. O último ensaio da argamassa em seu estado fresco foi o de retenção de 

água, este determinado através da NBR 13277 [6]. 

Previamente foi tomado o equipamento, formado pelo Funil de Buchner e bomba de vácuo (Figura 

3). 

Com a argamassa preparada, foi tomada uma folha de papel filtro com diâmetro de 200 mm, esta foi 

colocada sobre o prato do funil, umedecida com água e aplicada uma sucção de aproximadamente 

50 mm de mercúrio (com o objetivo de se retirar o excesso de água) por um período de 90 

segundos. 

Passados os 90 segundos, o conjunto prato + papel filtro umedecido foi pesado e sua massa foi 

registrada. 

A partir daí, o prato foi preenchido com argamassa até mais acima da borda, onde foi adensada com 

um soquete, aplicando 21 golpes uniformemente distribuídos na parte central e 16 golpes aplicados 

uniformemente junto à borda. 

O excesso de argamassa foi retirado com uso de régua metálica (Figura 4), realizado do centro para 

fora, sendo realizado em duas etapas, de forma a obter-se uma superfície plana. 

Com a argamassa rasada e as bordas do prato limpas, o conjunto foi levado à balança para se medir 

e registrar sua massa. 

Em seguida o prato do conjunto foi acoplado junto ao Funil de Buchner e aplicado os mesmos 50 

mm de pressão de vácuo, agora por um período de 15 minutos. 

Decorridos 15 minutos o conjunto prato + papel filtro + argamassa foi retirado do funil e registrada 

sua massa. 

Moldagem dos corpos de prova. Para analisar os efeitos causados pela adição de cinza em 

substituição a areia em seu estado endurecido, moldaram-se corpos de prova prismáticos, estes 

foram feitos seguindo as orientações da NBR 13279 [7]. 

As argamassas foram identificadas (Figura 5) e na parte superior foram cobertas com filme plástico 

e permaneceram nos moldes por um período mínimo de 24 horas, ou até que apresentassem 

resistência necessária para a retirada dos moldes. 
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Os corpos de prova foram alojados no laboratório de ensaios mecânicos, onde permaneceram em 

temperatura de 23 (± 2) 
o
C até a realização dos ensaios. 

Propriedades da argamassa no estado endurecido. Os corpos de prova de argamassa foram 

armazenados na sala de ensaios mecânicos durante os 28 dias que se seguiram até o dia em que 

foram submetidos aos ensaios em seu estado endurecido. 

Completado o período de cura, os seis corpos de prova de cada traço foram separados, de modo que 

duas amostras foram destinadas aos ensaios de absorção de água, índice de vazios e massa 

específica, os quatro que restaram foram destinados aos ensaios mecânicos. 

 
Figura 12: Funil de Buchner + bomba de vácuo 

 
Figura 13: Rasamento do prato 

 
Figura 5: Corpos de prova moldados e identificados 

Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica. Esta propriedade das 

argamassas foi verificada conforme orientações da NBR 9778 [8]. 

Foram determinadas as massas secas, massas imersas (através de balança hidrostática) como mostra 

a Figura 6 e massas saturadas como ilustrado na Figura 7. 

Determinação da resistência mecânica. Os ensaios de resistência mecânica são descritos na 

NBR 13279 [7], esta norma técnica define o uso de três amostras para as determinações, porém de 

acordo com o cronograma, quatro amostras foram usadas. 

Os corpos de prova destinados ao ensaio de resistência à tração por flexão tiveram primeiramente 

marcadas as posições, de aplicação de carga e dos apoios. As marcações fora feitas nas paredes lisas 

da amostra, desprezando assim a face da argamassa onde foi feito o rasamento. 

Na parte inferior foram marcadas distâncias de três centímetros apartir de cada extremidade, onde 

teriam o contado dos apoios. Na face superior onde foi aplicada a força, a marcação se deu no centro 

da amostra (aproximadamente oito centímetros a partir das extremidades). 

Cada amostra submetida ao ensaio de resistência à tração originou duas amostras para o ensaio de 

resistência a compressão. 
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Figura 6: Determinação da massa imersa 

 

Figura 7: Determinação da massa saturada 

Resistência à tração por flexão. Com as marcações feitas, os corpos de prova foram 

posicionados sob a prensa (Figura 8), onde em seguida aplicou-se a carga no centro do corpo de 

prova prismático até a sua ruptura (Figura 9). 

 
Figura 8: Posicionamento de corpo de prova 

 
Figura 9: Rompimento de corpo de prova 

Resistência à compressão axial. Após os ensaios de resistência à tração por flexão, as amostras 

sofreram rompimento junto ao seu centro, originando assim, dois corpos de prova, sendo estes 

submetidos ao ensaio de resistência à compressão (Figura 10). 

Cada uma das amostras recebeu uma placa de aço com dimensões de 40 x 40 mm na parte superior 

e uma na parte inferior, para aplicação uniforme de uma força padronizada até seu rompimento 

(Figura 11). 

 
Figura 10: CP’s submetidos ao ensaio de compressão 

 
Figura 11: Rompimento por compressão 

Apresentação dos resultados 

Propriedades da argamassa no estado fresco. No estado fresco, foram analisadas a densidade 

de massa e retenção de água. As características da pasta de argamassa são importantes, pois quanto 
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melhor sua qualidade, mais fácil será o manuseio, por consequência aumentando a produtividade e 

qualidade do serviço de assentamento e principalmente revestimento. 

Densidade de massa. No Gráfico 2 estão apresentados os valores da densidade de massa das 

argamassas confeccionadas com cinza natural em substituição ao agregado miúdo, sendo estes 

expressos em kg/m³, segundo a NBR 13278 [5]. 

Pode-se notar que na maioria dos traços ouve um aumento da massa específica em relação ao traço 

padrão, isso pode ter ocorrido devido à finura da cinza de caldeira, ajudando assim a preencher os 

poros da pasta de argamassa. O decréscimo gradativo dos valores se deve pela quantidade de areia 

que foi sendo retirada de cada traço, já que esta é mais pesada que a cinza. 

A NBR 13281 [9] classifica a argamassa de acordo com a densidade no estado fresco, sendo que 

pare este caso todos os traços se encaixaram na Classe D5 (1800 a 2200 kg/m³). 

 
Gráfico 2: Resultados de densidade de massa 

Retenção de água. A argamassa para assentamento e revestimento deve apresentar capacidade 

adequada de retenção de água, isso, não atendido, além de possuir o seu manuseio afetado, 

prejudicará a qualidade do revestimento [10]. 

Os resultados deste ensaio estão apresentados em porcentagem através do Gráfico 3. 

 
Gráfico 3: Resultados de retenção de água 

Nota-se que conforme aumentou a concentração do volume de cinza, aumentou também a retenção 

da pasta de argamassa, isso se explica pela cinza se tratar de um material de maior finura e de 

origem orgânica, portanto possui maior capacidade de absorver e reter água. 

A NBR 13281 [9] classifica a argamassa de acordo com a sua capacidade de reter a água, porém 

para este caso não é possível identificar uma única classe para os resultados acima apresentados 

devido a sua grande variação. O traço padrão se encaixou na Classe U1, o traço 1:5:1 se encaixou na 

Classe U2, o traço 1:4:2 se encaixou na Classe U3, já os últimos três traços (1:3:3; 1:4:2; 1:5:1) se 

situaram na Classe U5. 

Propriedades da argamassa no estado endurecido. No estado endurecido, ganham ênfase 

principalmente os valores de resistência à tração e compressão, necessários para que se obtenha 

estabilidade das paredes e seus revestimentos. Passados os 28 dias necessários para a cura dos 
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corpos de prova de argamassa, os ensaios para determinação das propriedades da argamassa no 

estado endurecido foram realizados. 

Resistência à tração por flexão. No Gráfico 4 encontram-se os resultados médios da resistência 

à tração por flexão das argamassas, os resultados foram obtidos de acordo com a NBR 13279 [7]. 

Nota-se que a resistência de tração aumentou gradativamente com a utilização da cinza, aumentando 

a resistência em 145% no traço 1:2:4 que apresentou o maior valor, com relação ao traço sem adição 

de cinza. Isso pode se caracterizar pelo fato de que a cinza apresenta atividade pozolânica, como já 

foi verificado por Comassetto [11], que demonstrou que a adição de cinza peneirada calcinada 

aumentou os valores de resistência à tração diametral de argamassas em acréscimos de até 10%. Já, 

Stortz [12] verificou que a adição de cinza de caldeira sem peneiramento ou calcinação em até 40% 

de substituição do agregado miúdo, apresentou também leves aumentos nos valores, porém de 

resistência à compressão. 

A classificação das argamassas utilizando os resultados de resistência à tração de acordo com a 

NBR 13281 [9] demonstra que o traço de referência ficou situado na Classe R2, o traço 1:5:1 ficou 

entre a Classe R3 e R4, enquanto todos os demais se encaixaram na Classe R5. 

 
Gráfico 4: Resultados de resistência à tração 

Resistência à compressão. No Gráfico 5 encontram-se os resultados da resistência à compressão 

deste grupo de argamassas que foram executadas de acordo com a NBR 13279 [7]. 

Seguindo a tendência dos resultados de resistência à tração por flexão, se obteve um ganho de 

resistência, porém não tão gradativo, já que houve um salto de quase 10 MPa do Traço 1:4:2 ao 

Traço 1:3:3. 

 
Gráfico 5: Resultados de resistência à compressão 

É notável o ganho de resistência que a incorporação da cinza rendeu para a argamassa, mostrando 

uma diferença de quase 10 MPa quando a proporção do traço foi de 50% de areia e 50% de cinza. 

Através da classificação da NBR 13281 [9] todas as argamassas que tiveram cinza em sua mistura 

se encaixaram na Classe P6 (superior a 8 MPa), enquanto a argamassa de referência ficou situada 

entre a Classe P3 e P4. 

Índice de vazios. No Gráfico 6, são apresentados os valores de índice de vazios, este relaciona 

os valores de absorção de água e massa específica. 
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Quanto ao índice de vazios, observa-se nos primeiros traços uma redução, isso se deve 

principalmente pelo fato que a cinza trabalha como um fíler, fechando o pacote granulométrico da 

argamassa. 

Os dois últimos traços, porém, apresentaram valores maiores que o traço de referência, isso mostra 

que apesar de fechar o pacote granulométrico, uma grande quantidade de cinza adicionada à mistura 

trabalhará de forma inadequada, principalmente pelo motivo da cinza ser tratar de um material 

muito leve e poroso. 

 

 
Gráfico 6: Resultados de índice de vazios 

Absorção de água. O revestimento de argamassa tem por finalidade numa edificação promover 

a impermeabilidade à água, principalmente na parte externa. Como o revestimento apresenta poros 

capilares pode haver a entrada de água, por isso a importância de fazer o ensaio de absorção de água 

[10] 

No Gráfico 7 estão sendo apresentados os valores percentuais de absorção de água obtidos segundo 

a NBR 9778 [8] para as diferentes concentrações de areia + cinza. 

 
Gráfico 7: Resultados de absorção de água 

À medida que aumenta o índice de vazios a absorção de água o acompanha sendo estes diretamente 

proporcionais. 

Num primeiro momento a incorporação da cinza propiciou com que houvesse uma diminuição da 

absorção da água, porém os valores foram subindo de forma que o traço 1:1:5 apresentou valor bem 

superior ao padrão. 

Comparando os valores já apresentados de retenção de água e resistência mecânica, a argamassa do 

traço 1:3:3 é a que apresenta o maior desempenho nestas propriedades. 

Massa específica seca. Na massa específica seca, o Gráfico 8 mostra que os traços que 

substituíram em até três partes da areia apresentaram valores acima do traço de referência, devido a 

boa associação entre areia e cinza, que proporcionou um melhor preenchimento dos poros. 

A partir do momento em que substitui grande parte da areia pela cinza, é comum que haja uma 

diminuição da massa específica, já que a cinza é um material muito leve. 
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Massa específica saturada. A massa específica saturada (Gráfico 9) se trata da massa que 

representa os poros preenchidos com água da argamassa endurecida ensaiada. 

Para este caso, o comportamento gráfico foi o mesmo do anterior (Gráfico 8), porém, como os poros 

das amostras estavam saturados com água, seus valores ficaram maiores. 

Massa específica real. A massa específica real (Gráfico 10) despreza a água e vazios das 

amostras e apresentou um gráfico que teve seu pico no Traço 1:4:2, assim como nos Gráficos 8 e 9. 

 

 
Gráfico 8: Resultados de massa específica seca 

 
Gráfico 9: Resultados de massa específica saturada 

 
Gráfico 10: Resultados de massa específica real 

Conclusão 

Analisando os resultados obtidos durante a investigação cientifica, é passível se dizer que a cinza de 

caldeira apresenta viabilidade técnica, visto que a cinza de caldeira apresentou resultados 

significativos. A partir dos ensaios, chegou-se as seguintes conclusões: 

A densidade de massa primeiramente aumentou com a utilização da cinza e foi diminuindo 

gradativamente, isso se deve, pois num primeiro momento a cinza funcionou como uma espécie de 

fíler, diminuindo os vazios da argamassa fazendo com que ocorra uma ação de empacotamento 

granulométrico, tornando a argamassa mais compacta e consequentemente mais resistente. Porém 
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com o aumento da quantidade de cinza no traço (que possui massa específica menor que a da areia) 

e diminuição da de areia, foi inevitável o decréscimo da densidade de massa.  

Em relação à retenção de água, a adição de cinza de caldeira proporcionou um aumento gradativo da 

mesma, provavelmente devido por se tratar de um material muito fino, que por consequência tem a 

propriedade de resistir à perda de água para o ambiente. 

Apesar de demandar uma quantidade de água maior que o traço de referência para a obtenção do 

mesmo valor de flow conforme o aumento de cinza no traço, os valores de resistência mecânica 

praticamente sempre aumentaram, exceto para o valor de resistência a tração do traço 1:2:4 para o 

traço 1:1:5. 

Correlacionando os valores de índice de vazios, massa específica e resistências mecânicas pode-se 

dizer que redução do índice de vazios que se apresentou inicialmente repercutiu numa menor massa 

específica, deixando assim a pasta endurecida mais consistente, por consequência mais resistente. 

Conforme houve um aumento da quantidade de cinza no traço, o índice de vazios também 

aumentou e sendo inversamente proporcional, a massa específica baixou, porém diferente do que 

aconteceu inicialmente, a resistência mecânica continuou a subir. Em trabalhos anteriores já foram 

obtidos resultados que indicam que cinza de caldeira se comporta como um material pozolânico, 

isto exposto, explica por que a resistência mecânica continuou a aumentar mesmo com o índice de 

vazios e massa específica aumentando. 

Comparando-se aos trabalhos já realizados com o intuito de verificar a potencialidade do uso da 

cinza de caldeira em materiais cimentícios, o presente estudo apresentado foi o que apresentou 

valores mais expressivos quanto a resistências mecânicas, sendo que a resistência à tração chegou a 

ser aumentada em 145 % e a resistência à compressão em 414 %. 

Em um revestimento de argamassa se espera que haja uma baixa absorção de água, já que a água 

acelera a degradação do revestimento, foi aí então que a utilização de cinza apresentou um ponto 

negativo, pois aumentou a absorção de água. Isso se explica, pois a absorção de água é diretamente 

ligada ao índice de vazios que aumentou e massa específica que diminuiu conforme a maior 

quantidade de cinza agregada a argamassa. 

Agindo negativamente também quanto à utilização de cinza como adição, é a aparência escura que o 

resíduo apresentou na argamassa que aumentou quanto maior era a concentração do mesmo. 

Referências 

[1] C.B. Vasconcellos, C. L. Dias Leal, M. Pereira França and P. Ferreira e Castro: O 

aproveitamento de cinza de caldeira na construção civil. Campo dos Goytacazes, RJ. Cefet 

Vértices, v. 6, n. 1, 2004. 

[2] Associação Brasileira de Normas Técnicas: Norma Brasileira 7181: Solo – Análise 

granulométrica. Rio de Janeiro, 1988. 

[3] Associação Mercosul de Normalização: Norma Mercosul 23: Cimento Portland e outros 

materiais em pó – Determinação da massa específica. 2001. 

[4] Associação Brasileira de Normas Técnicas: Norma Brasileira 13276 – Argamassa para 

assentamento e revestimento de paredes e tetos – Preparo da mistura e determinação do índice 

de consistência. Rio de Janeiro, 2005. 

[5] Associação Brasileira de Normas Técnicas: Norma Brasileira 13278: Argamassa para 

assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da densidade de massa e do 

teor de ar incorporado. Rio de Janeiro, 2005. 

[6] Associação Brasileira de Normas Técnicas: Norma Brasileira 13277: Argamassa para 

assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da retenção de água. Rio de 

Janeiro, 2005. 



 

 

248 

 

 

[7] Associação Brasileira de Normas Técnicas: Norma Brasileira 13279: Argamassa para 

assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da resistência à tração na flexão 

e à compressão. Rio de Janeiro, 2005. 

[8] Associação Brasileira de Normas Técnicas: Norma Brasileira 9778: Argamassa e concretos 

endurecidos – Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa especifica.  Rio de 

Janeiro, 2006. 

[9] Associação Brasileira de Normas Técnicas: Norma Brasileira 13281: Argamassa para 

assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisitos. Rio de Janeiro, 2006. 

[10] G. Cassol: Comparação entre os tipos de resíduos de cerâmica vermelha, gerados na região de 

Joaçaba, em substituição parcial á cal na composição de argamassas. Trabalho de estágio. 

Universidade do Oeste de Santa Catarina. Joaçaba, 2012. 

[11] J. Comassetto: Estudo para viabilidade técnica do uso de cinza de caldeira de uma fábrica de 

celulose e papel na construção civil. Projeto de iniciação científica. Universidade do Oeste de 

Santa Catarina. Joaçaba, 2012. 

[12] G. Stortz: Adição de cinza de caldeira em substituição parcial ao agregado miúdo no traço de 

concreto. Trabalho de estágio. Universidade do Oeste de Santa Catarina. Joaçaba, 2011. 

 

 



Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis 
5, 6 e 7 de Março de 2014 

Guimarães, Portugal 

 

 

249 

 

Telhas de fibrocimento utilizadas na construção civil: Análise do ciclo 

de vida 

 MARQUES Vinícius Martins1, a, GOMES Luciana Paulo1,b, KERN Andrea 
Parisi1,c 

1 
Av. Unisinos, 950 – São Leopoldo – RS – Brasil CEP: 93022.000, Brasil 

a
vini1309@gmail.com, 

b
lugomes@unisinos.br, 

c
apkern@unisinos.br 

Palavras-chave: gerenciamento de resíduos, resíduos de construção e demolição, amianto, 
análise do ciclo de vida, telha de fibrocimento. 

Resumo: A indústria da construção civil tem passado por transformações significativas no Brasil e 

há de se destacar a crescente demanda na reutilização dos resíduos do setor, incentivada 

principalmente pela regulamentação da resolução n° 307/2002 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente e da lei federal n° 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em 

paralelo à preocupação com os resíduos de construção, verifica-se um agravante com relação aos 

resíduos classificados como perigosos, especificamente, para este trabalho, tratando-se do uso de 

materiais com amianto. Embora se tenha conhecimento sobre as conseqüências e os malefícios do 

uso deste constituinte, observa-se resistência do setor em substituir o material. É neste cenário que 

se insere o presente trabalho, que tem por objetivo avaliar o ciclo de vida deste tipo de material 

através da aplicação da técnica de Análise do Ciclo de Vida (ACV) do material amianto no setor da 

construção civil, especificamente em telhas empregadas em coberturas. Nesta avaliação determinou-

se, para todas as etapas de produção de telhas, as emissões atmosféricas geradas, o consumo de 

insumos (água e energia) e a geração de efluentes líquidos e rejeito. Posteriormente foi aplicada a 

técnica do Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, a fim de comparar os cenários 

criados na análise do ciclo de vida. Este levantamento agregou à avaliação da ACV os impactos de 

utilização de recursos naturais e os riscos à saúde devido à periculosidade do material. Foram 

avaliados dois cenários de ciclo de vida de telhas de fibrocimento, sendo um com amianto e outro 

com polipropileno (fibra alternativa). Nestes cenários, se fixou o local de extração das matérias-

primas, o local da obra a serem utilizadas as telhas e o local de destinação final dos resíduos após o 

ciclo de vida, variando-se o local de fabricação das mesmas. Após a análise dos resultados, 

identificou-se que o cenário que utilizou telhas sem amianto gerou, aproximadamente 10% menos 

impactos ambientais negativos do que os cenários similares, mas com o emprego deste material. 

Introdução 

O setor da indústria da construção civil é um indicador fiel quando se deseja mensurar o 

crescimento da economia de um país, ou seja, quando o cenário econômico é positivo a construção 

civil tende a expandir. A construção civil é o setor responsável por promover toda a infraestrutura 

necessária para suprir as necessidades da sociedade, passando pela geração de energia, saneamento 

básico, transportes e evidentemente pela moradia [1]. A contrapartida desse fato, é que, para suprir 

toda a demanda, o setor é responsável por uma parcela significativa no consumo de recursos 

naturais e geração de resíduos sólidos. E como em todo crescimento industrial, a utilização de 

insumos gera resíduos, que necessitam ser gerenciados. 

Na tentativa de regulamentar o setor, instituiu-se em 2002, a Resolução nº 307, que tem como 

objetivos reduzir os impactos ambientais originados na construção civil e responsabilizar os 

geradores de resíduos quanto à sua destinação final [2]. 
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Esta Resolução indica também que os geradores devem ter por objetivo prioritário a não geração de 

resíduos, e caso não seja possível, o objetivo secundário deve ser a redução, a reutilização, a 

reciclagem e a destinação final dos resíduos. 

Em paralelo com essas regulamentações, foi publicada em 2010 a lei federal n° 12.305, que institui 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) a qual tem por objetivos diagnosticar a situação 

atual dos resíduos sólidos, além de estabelecer metas de redução, reciclagem e reaproveitamento 

energético e, sobretudo metas referentes à eliminação dos lixões, entre outras ações mitigadoras no 

intuito de regulamentar o setor [3]. 

A Europa tem uma preocupação maior no quesito reciclabilidade dos resíduos de construção e 

demolição, e alguns países reciclam quase sua totalidade de resíduos [4]. A Holanda, país com 

pouca disponibilidade de recursos naturais e com grande demanda de materiais de construção, vem 

procurando aumentar a eficiência do processo de reciclagem de resíduos, preocupada para que no 

futuro não haja um colapso da indústria de extração de minérios, e vem procurando aumentar a 

eficiência do processo de reciclagem de resíduos. Os países vizinhos, como Dinamarca e Bélgica, já 

alcançaram índices de reciclagem de mais de 80 % dos seus resíduos de construção e demolição, 

enquanto que em países como a Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha esse percentual não chega a 5 

% do total [5]. 

Já no Brasil, ainda é pouco ou quase inexistente a utilização de materiais reciclados na fabricação de 

elementos da construção civil, embora haja grande disponibilidade deste material com potencial de 

ser reciclado, sendo quase em sua totalidade, utilizado essencialmente em sub-bases de vias e 

rodovias, fato que demonstra a despreocupação com o tema, corroborando com a ideia de que o 

problema da escassez dos recursos naturais, aparentemente, não afeta este país [6]. 

Com base nestes dados, no ano de 2001, cinco estados brasileiros sancionaram leis estipulando 

diversas datas de proibição progressiva sobre diversos setores em relação ao uso do amianto. 

Já no ano de 2003, o Supremo Tribunal Federal (STF) revogou as leis, citando como argumento que 

as disposições destas leis invadiam a competência legislativa da União relativa a normas gerais de 

produção, consumo e proteção ao meio ambiente. Porém, até os dias atuais não se formulou 

nenhuma lei federal que complemente a abordagem das leis revogadas, ou seja, o STF considerou 

inválidas todas as leis estaduais de proibição do uso de amianto, considerando que estas deveriam 

partir da esfera federal, mas parece que os legisladores federais ignoraram o assunto. Com esse 

imbróglio, os órgãos de fiscalização ficaram sem parâmetros para fiscalizar o setor e definir se é 

permitido ou não o uso do amianto. Afinal, pode-se ou não utilizar o amianto em produtos em geral 

e em que casos o material deveria ser considerado perigoso? 

Reforçando a preocupação com a falta de definição da legislação aplicada, verifica-se na literatura 

médica estudos que apontam que todas as fibras de amianto são cancerígenas, qualquer que seja o 

seu tipo ou origem. Ainda, o Programa sobre Segurança das Substâncias Químicas, da Organização 

Mundial de Saúde, conclui que o contato com o material envolve riscos, bem como não se conhece 

valores limites de exposição abaixo dos quais não haja riscos cancerígenos [7]. 

O cenário envolvendo os resíduos de materiais contendo amianto é polêmico, pois ao mesmo tempo 

em que a literatura médica dá exemplos e indica que a melhor solução seria o banimento, o setor de 

engenharia e pesquisa de materiais ainda não definiu um material que possa ser padronizado 

oficialmente como substituto, atendendo todas as características que o amianto possui, agregando 

menores índices de periculosidade e que possa atender a demanda de produtos dessa natureza. Deste 

modo, este trabalho foi proposto com o intuito de exemplificar as possibilidades de fabricação e 

utilização das telhas de fibrocimento. 

Amianto 

O amianto ou asbesto, como é chamado, tem o nome de origem latina amianthus que significa 

“incorruptível” e também do grego asbesto quer dizer: “o que não pode ser destruído pelo fogo”, 

fato que já demonstra suas principais características: suportar altas temperaturas e não sofrer 
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alteração química nestas condições. Características estas que são interessantíssimas para a indústria, 

e que o popularizaram no período pós Revolução Industrial como uma matéria-prima excelente para 

isolamentos térmicos das máquinas a vapor [8]. A figura 1 ilustra como o amianto é encontrado na 

natureza. 

 
Figura 14 - Amianto interligado à rocha. Fonte: [9]. 

Desde 1940 o amianto é explorado legalmente no Brasil, e estima-se que sua produção seja na da 

ordem de 200.000 toneladas por ano. Acredita-se que cerca de 10.000 trabalhadores já teriam se 

contaminado com o material na atividade de mineração, porém alguns jornais e revistas já teriam 

divulgado a informação de que cerca de 200.000 a até 300.000 pessoas foram expostas ao material, 

incluindo as fases de extração e manejo do material [10]. 

Com relação à classificação mineral, o amianto se divide em duas categorias: as serpentinas e os 

anfibólios. A serpentina tem somente uma variedade de amianto, já os anfibólios possuem cinco 

diferentes variações, conforme mostra o quadro 1: 

Quadro 10 - Classificação mineral do amianto. Fonte: [9]. 

SERPENTINAS ANFIBÓLIOS 

CRISOTILA 

TREMOLITA 

ACTINOLITA 

ANTOFILITA 

AMOSITA (amianto marrom) 

CROCIDOLITA (amianto azul) 

Além das vantagens já citadas de resistência a tração e a altas temperaturas, o amianto possui 

inúmeras outras características como: baixa condutividade térmica, resistente a micro-organismos, 

resistente a produtos químicos, elevada resistência dielétrica, excelente isolante elétrico e acústico, 

alta durabilidade, flexível, estável em diferentes valores de pH, fácil manuseio para ser tecido ou 

fiado, boa interação com a água além de ter afinidade com o cimento, resinas e ligantes [11,12,13]. 

Conforme a literatura afirma e considerando as inúmeras características já citadas, o material foi 

utilizado de inúmeras formas ao longo da história. Em paralelo, estas mesmas características do 

amianto são as principais responsáveis por seu poder cancerígeno, fato que levou 58 países a 

proibirem sua utilização, sendo pioneiras na ação a Islândia em 1983 e a Noruega em 1984. Outra 

data que merece realce foi a do banimento total do amianto nos países da Comunidade Europeia a 

partir de 01/01/2005. 

A exposição a fibras de amianto maiores ou iguais a 5 µm de comprimento é internacionalmente 

considerada como aquela de potencial patogênico respiratório definido, tanto para condições não-

malignas (placas pleurais e asbestose), como malignas (mesotelioma e câncer de pulmão) [14]. 

Porém, estudos demonstram que as doenças do amianto levam 20, 30 ou até 40 anos para se 

manifestar [9]. 

É consenso na área médica de que todas as doenças originadas do amianto são progressivas e 

incuráveis. Mesmo que a pessoa a qual foi exposta ou inalou a poeira seja afastada da fonte do 

problema, a doença continua evoluindo progressivamente, e com frequência leva à morte [15].  

Pesquisas relacionadas com este tema já vêm sendo elaboradas há algumas décadas, como é o caso 

de [16] que exemplificou diversos materiais que poderiam ser utilizados como alternativos ao 
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amianto. Hoje se pode encontrar no mercado produtos de fibrocimento sem amianto. Conforme 

relatório elaborado, no intuito de encontrar algum substituto para o amianto, inúmeros materiais 

estão sendo utilizados em produtos, dentre eles silicato de cálcio, fibra de carbono, fibra de celulose, 

fibra cerâmica, fibra de vidro, fibra de aço e algumas fibras orgânicas tais como aramida, 

polietileno, polipropileno e politetrafluoretileno [17]. 

Com relação à fabricação de telhas de fibrocimento no Brasil, existem diversas empresas que 

utilizam ou não o amianto em suas composições. Como exemplo de fabricante sem amianto, 

destaca-se a Brasilit, que no ano de 1997, comandada por um grupo francês, separou-se da brasileira 

ETERNIT e passou a não utilizar amianto nos seus produtos. O material alternativo encontrado à 

época foi a fibra sintética alternativa de PVA (álcool polivinílico), que posteriormente em 2003 foi 

substituída pela fibra de polipropileno (PP). Ainda no ano de 2003, a empresa inaugurou a primeira 

fábrica brasileira de fio sintético à base de polipropileno (PP), na cidade de Jacareí (SP), material 

este que substituiu o amianto na produção de telhas e caixas d'água. 

Uma única mina de amianto crisotila está em operação no país e responde pela totalidade da 

produção, trata-se da mina de Cana Brava, localizada no município de Minaçu no estado de Goiás. 

De forma que, a empresa SAMA - Mineração de Amianto Ltda da ETERNIT, concessionária do 

local, se tornou uma empresa nacional de capital totalmente brasileiro e que utiliza o amianto na 

fabricação de telhas [18]. 

Análise do Ciclo de Vida (ACV) 

Na esfera ambiental no momento da tomada de decisões, necessita-se de ferramentas que dêem 

embasamento perante as alternativas das quais se dispõe, e uma das ferramentas que tem mostrado 

bom desempenho é a Análise do Ciclo de Vida (ACV) [19]. 

Partindo deste raciocínio, tal análise deve ser elaborada considerando as etapas que fazem parte do 

processo, seja a fase de extração das matérias-primas, definida como berço do processo, até o seu 

uso final, denominada pelo autor como túmulo ou fim do ciclo, ou ainda utilizando-se a técnica da 

reciclagem, e tornando o produto após o uso matéria-prima novamente (volta ao berço), técnicas 

conhecidas como berço-ao-túmulo (cradle-to-grave) ou berço-ao-berço (cradle-to-cradle) [19,20]. 

 A ACV se divide em quatro etapas: Definição de objetivo e escopo, onde se define a abrangência, 

os limites do trabalho, a metodologia e a unidade funcional; Análise do inventário, fase na qual são 

coletadas as informações; Avaliação dos Impactos, onde se estipulam indicadores que possam 

contribuir para a avaliação das informações; Interpretação, etapa na qual acontece durante todo o 

processo, ao fim de qualquer etapa anterior e que tem por função corrigir falhas eventuais e obter 

conclusões e recomendações sobre o estudo abordado. 

Escopo. A pesquisa foi realizada baseando-se em obras localizadas no município de Novo 

Hamburgo-RS. Foram avaliados dois cenários, onde se fixou os locais de extração de matéria-

prima, o local da obra e o aterro industrial para o qual seriam levados os resíduos das telhas após a 

vida útil dos mesmos, variarado-se-se apenas os locais de fabricação das telhas: a telha sem amianto 

é fabricada em Jacareí-SP e a telha com amianto é fabricada em Goiânia-GO. Estes locais foram 

escolhidos, pois são os locais de extração e fabricação das fibras. Para cada cenário foi determinada 

a geração de emissões gasosas, efluentes e rejeitos e também se avaliou o consumo de energia e 

água. 

A unidade funcional (UF) neste trabalho foi escolhida como sendo um pallet de 60 telhas de 

fibrocimento com dimensões de 92 cm x 213 cm. Conforme orientações dos fabricantes, telhados 

utilizando este tipo de cobertura devem prever o transpasse entre as telhas, diminuindo assim a área 

útil de cada telha de 92 cm x 213 cm para 87 cm x 198 cm. Portanto cada telha teve uma área útil 

calculada em 1,72 m², e como a unidade funcional adotada foi de um pallet de 60 telhas, a unidade 

funcional foi dimensionada para uma área de 103,2 m², suficiente para cobrir uma área aproximada 

de 10 m x 10 m. 
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Análise do Inventário. Utilizaram-se informações disponibilizadas nos sites das duas empresas 

fabricantes de telhas (www.eternit.com.br e www.brasilit.com.br) e sites de empresas fabricantes 

das matérias-primas das telhas (www.abcp.org.br, www.vcimentos.com.br) de forma a obterem-se 

dados do tipo: composição química e tamanho das telhas, emissões atmosféricas na fabricação das 

matérias-primas, principalmente o cimento e localização das fábricas. 

Como os fabricantes não disponibilizaram a composição química das telhas, definiu-se por aplicar 

os mesmos valores citados em [21] para a unidade funcional deste trabalho, conforme mostra o 

quadro 2: 

Quadro 11 – Composição química das telha. Fonte: [21]. 

TELHA COM AMIANTO 
 

TELHA COM POLIPROPILENO 

Material [kg] % 
 

Material [kg] % 

Cimento 1015,0 80,55 
 

Cimento 1115,0 87,58 

Amianto 160,0 12,70 
 

PP 28,0 2,20 

Celulose 5,0 0,40 
 

Carbonato de Cálcio 14,9 1,17 

Cinza muito fina 47,0 3,73 
 

Celulose 35,0 2,75 

Enchimento 33,0 2,62 
 

Cinza muito fina 3,5 0,27 

  
 

 
Sílica amorfa 73,5 5,78 

  
 

 
Fita de Segurança (PP) 2,6 0,20 

  
 

 
Floculante 0,3 0,02 

  
 

 
Agente antiespumante 0,4 0,03 

TOTAL 1260,0 100 
 

TOTAL 1273,2 100 

No inventário, além dos valores anteriores foi elaborado um fluxograma de processos composto 

pelas etapas de extração das matérias-primas, transporte até a fábrica, fabricação da telha de 

fibrocimento, transporte até a obra, uso da telha, transporte para o aterro e destinação final.  

Vários autores citam que as emissões gasosas mais significativas são: monóxido de carbono (CO), 

dióxido de carbono (CO2), hidrocarbonetos (HC), nitratos em geral (NOx), sulfatos em geral (SOx) 

e material particulado (MP) [22, 23, 24, 25 e 26]. Sendo assim, a geração destas emissões foi 

quantificada em todas as etapas do ciclo de vida do material. Além destas emissões já citadas, a 

quantificação de rejeitos e efluentes líquidos gerados, somados ao consumo de água e energia 

incorporada gasta no processo, são de suma importância, se for considerada a escassez de locais 

apropriados para destinação dos rejeitos, bem como o fato de a água ser uma fonte não renovável 

[27]. Os valores referentes à fase de transporte estão no quadro 3: 

Quadro 12 – Emissões na fase de transporte dos materiais e produtos. 

TIPO DE 

EMISSÃO 

VALOR ADOTADO 

[kg] EMISSÕES/[km] GASTOS 
FONTE 

CO 0,006 [26] 

CO2 0,288 [26] 

HC 0,003 [26] 

NOX 0,021 [26] 

SOX 0,001 [26] 

MP 0,001 [26] 

Efluente 0,000 [26] 

Rejeitos 0,000 [26] 

CONSUMO    

Água 0,000 [26] 

Energia 0,000 [26] 

A etapa de transporte contempla a ligação entre matérias primas e a fábrica das telhas de 

fibrocimento, a ligação entre a fábrica e a obra em Novo Hamburgo-RS e a ligação entre a obra e o 

aterro industrial para o qual seriam levados os resíduos após a vida útil estimada em 50 anos. 

Para analisar os resultados e avaliar os cenários, utilizou-se para cada emissão um valor equivalente 

em CO2 gerado [28]. Deste modo, foi possível comparar os diferentes tipos de emissões e consumos 

com a emissão de CO2, como é demonstrado no quadro 4: 
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Avaliação dos Impactos. A avaliação foi feita por meio de planilhas do software Microsoft 

Excel. Adotaram-se três categorias de impactos ambientais: geração de emissões atmosféricas, 

consumo de energia e consumo de água. 

Interpretação dos Resultados. Os resultados foram avaliados perante a técnica da ACV. Como 

a ACV não considera a toxicidade dos materiais, se optou abordar também a técnica de 

Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, que além dos critérios avaliados na ACV, 

também considerou o uso de recursos não renováveis e os riscos a saúde envolvidos na utilização do 

amianto. 

Quadro 13 – Comparativos em equivalência de CO2. 

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS: UNIDADE EQ. CO₂ (kg) FONTE 

CO [kg] 2 [28] 

CO2 [kg] 1 [28] 

HC [kg] 1 [28] 

NOX [kg] 67 [28] 

SOX [kg] 310 [28] 

MP [kg] 1 [28] 

Efluente [L] 0,0000176 [29]  

Rejeitos [kg] 0,0000176 [29]  

CONSUMO   
  

Água [L] 0,0000176 [29]  

Energia [kWh] 0,0000246 [29]  

Resultados 

Iniciando pela geração de emissões na fase de extração de matérias primas, identificou-se que o 

cimento e o polipropileno necessitam de processos industriais para a sua fabricação, o que não 

ocorre com o amianto, que é um produto “in natura”, e por consequência tendo menores índices 

nesta etapa, No quadro 5 encontram-se os valores referentes à extração e fabricação do cimento. 

Quadro 14 – Emissões na fase de mineração das matérias primas e fabricação do cimento. 

EMISSÕES UNIDADE / 1.000 kg DE CLÍNQUER UNIDADE FONTE 

CO 0,000 [kg] [30] 

CO2 659,000 [kg] [31] 

HC 0,000 [kg] [30] 

NOx 1,910 [kg] [32]  

SOx 1,250 [kg] [32]  

MP 0,260 [kg] [32] 

Efluente 0,000 [L] [33] 

Rejeitos 0,000 [kg] [33] 

CONSUMO       

Água 100,000 [L] [33] 

Energia 110,000 [kWh] [34] 

Já no caso do amianto na etapa de mineração, as emissões atmosféricas não estão presentes, pelo 

fato de não haver necessidade de envolver processos químicos, apenas energia incorporada na 

utilização das máquinas que efetuam a extração da natureza e o material particulado pela presença 

de poeira [21]. Os dados estão presentes no quadro 6: 

Especificamente tratando-se do polipropileno, que é produzido através da polimerização do 

monômero propeno que por sua vez é originado do petróleo, tem altos índices de emissões e 

consumo de energia, justamente pelo fato de haver na sua fabricação processos químicos envolvidos 

(quadro 7). 

Para efeito de cálculo no trabalho, foi apenas considerado, o processo de fabricação e as distâncias 

de transporte para os principais materiais constituintes, ou seja, o cimento e as fibras utilizadas, 

amianto ou polipropileno. 
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Levando em consideração este fato, foram determinadas as distâncias de transporte entre a fase de 

mineração ou fabricação das matérias primas até a fábrica de telhas de fibrocimento. As distâncias 

foram calculadas através do site http://br.distanciacidades.com e estão discriminadas no quadro 8: 

 

Quadro 15 – Emissões na fase de mineração do amianto. 

EMISSÕES UNIDADE / 1.000 kg DE AMIANTO UNIDADE FONTE 

CO 0 [kg] [21] 

CO2 0 [kg] [21] 

HC 0 [kg] [21] 

NOx 0 [kg] [21] 

SOx 0 [kg] [21] 

MP 0,006 [kg] [21] 

Efluente 0 [L] [21] 

Rejeitos 0 [kg] [21] 

CONSUMO 
 

  
 

Água 0 [L] [21] 

Energia 1.928,904 [kWh] [21] 

Quadro 16 – Emissões na fase de fabricação do polipropileno. 

EMISSÕES UNIDADE / 1.000 kg DE FIBRA UNIDADE FONTE 

CO 0,180 [kg] [35] 

CO2 312,450 [kg] [35] 

HC 0,004 [kg] [35] 

NOx 1,010 [kg] [35] 

SOx 0,019 [kg] [35] 

MP 0,000 [kg] [35] 

Efluente 1.902,700 [L] [35] 

Rejeitos 16,430 [kg] [35] 

CONSUMO 
 

  
 

Água 10.933,220 [L] [35] 

Energia 464.820,000 [kWh] [35] 

Quadro 17 – Distâncias entre as matérias primas e as fábricas. 

DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE (km) 

FÁBRICAS 

Jacareí 

(SP) 

Goiânia 

(GO) 

Matérias 

primas 

Cimento (Nova Santa Rita-RS) 1.235 1.831 

Fibra de Polipropileno (Jacareí-SP) 0 974 

Amianto (Minaçu-GO) 1.386 471 

Já quanto à etapa de fabricação das telhas, devido à dificuldade na obtenção de dados com os 

fabricantes, buscou-se na literatura trabalhos que relacionassem emissões atmosféricas com o tipo 

de caldeira utilizado nas fábricas. Como no site das fabricantes há a menção de caldeiras a lenha, 

utilizou-se o trabalho de [36] que quantificou o consumo médio de caldeiras deste tipo em 600 m³ 

de lenha por mês. Já conforme um estudo elaborado pela [37] para cada m³ de lenha utilizado, se 

geraria aproximadamente 0,827 kg CO2/t; 0,017 kg CO/t; 0,063 kg HC/t; 0,429 kg NOX/t; 0,021 kg 

SOX/t e 2,514 kg MP/t. 

Estes valores foram multiplicados por 600 m³ de lenha, para a obtenção dos valores mensais de 

geração de emissões e posteriormente foram divididos pela produção mensal das fábricas, para 

obtenção do valor de geração por cada unidade funcional, demonstrado nos quadro 9 e 10: 

No quadro 11, consta o levantamento total do cenário 1, que se refere a fabricação de telhas com 

amianto e fabricadas em Goiânia-GO. 

Já no quadro 11, estão os valores referentes ao cenário 2, que aborda a fabricação de telhas sem 

amianto e fabricadas em Jacareí-SP. Vale salientar que, como a fabricação da fibra de PP e da telha 
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de fibrocimento são no mesmo local, não há transporte da fibra para a fábrica, fato que justifica a 

ausência de valores nesta etapa. 

Quadro 18 – Emissões na fase de fabricação das telhas de fibrocimento com amianto. 

EMISSÕES VALOR MENSAL UNIDADE UNIDADE / UF FONTE 

CO 10,286 [kg] 0,648 [37] 

CO2 496,114 [kg] 31,255 [37] 

HC 37,714 [kg] 2,376 [37] 

NOX 257,143 [kg] 16,200 [37] 

SO2 12,686 [kg] 0,799 [37] 

MP 1.508,571 [kg] 95,040 [37] 

Efluente 0,000 [L] 0,000 [38] 

Rejeitos 0,000 [kg] 0,000 [38] 

CONSUMO   
  

Água 10.000,0 [L] 630,0 [38] 

Energia 1.934,4 [kWh] 121,9 [38] 

Quadro 19 – Emissões na fase de fabricação das telhas de fibrocimento sem amianto. 

EMISSÕES VALOR MENSAL UNIDADE UNIDADE / UF FONTE 

CO 10,286 [kg] 0,873 [37] 

CO2 496,114 [kg] 42,110 [37] 

HC 37,714 [kg] 3,201 [37] 

NOX 257,143 [kg] 21,826 [37] 

SO2 12,686 [kg] 1,077 [37] 

MP 1.508,571 [kg] 128,048 [37] 

Efluente 0,000 [L] 0,000 [39] 

Rejeitos 0,000 [kg] 0,000 [39] 

CONSUMO   
  

Água 6.000,0 [L] 509,3 [39] 

Energia 405,0 [kWh] 34,4 [39] 

Quadro 20 – Cenário 1 (com amianto fabricado em Goiânia-GO). 

Emissão / 

Geração 

Extra

ção 

Cimen

to 

Extração 

Fibra 

Transp. 

Cimento 

(Mina-

Fábrica) 

Transp. 

Fibra 

(Mina-

Fábrica

) 

Fabri-

cação 

Transp. 

Telha 

(Fábric

a-Obra) 

Transp. 

Telha 

(Obra-

Aterro) 

Total 
Eq. CO₂ 

(kg) 

Total 

CO₂ 
(kg) 

CO 0,0 0,0 11,0 2,8 0,6 10,8 0,0 25,3 2 50,7 

CO2 668,9 0,0 527,3 135,6 31,3 520,1 1,4 1.884,7 1 1.884,7 

HC 0,0 0,0 5,5 1,4 2,4 5,4 0,0 14,7 1 14,7 

NOX 1,9 0,0 38,5 9,9 16,2 37,9 0,1 104,5 67 7.002,3 

SOX 1,3 0,0 1,6 0,4 0,8 1,6 0,0 5,8 310 1.788,6 

MP 0,3 0,0 2,2 0,6 95,0 2,2 0,0 100,2 1 100,2 

Efluente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,76E-05 0,0 

Rejeitos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,76E-05 0,0 

Consumo 
          

Água 101,5 0,0 0,0 0,0 630,0 0,0 0,0 731,5 1,76E-05 0,0 

Energia 111,7 308,6 0,0 0,0 121,9 0,0 0,0 542,1 2,46E-05 0,0 

          
10.841,2 

Observa-se que os valores finais dos cenários divergem. Enquanto que no cenário 1 com amianto, 

para a unidade funcional adotada, a geração total em quilos de CO2 equivalente é de 10.841,2 no 

cenário 2 sem amianto esta geração é de 8.060,8, representando 74,4 % do cenário 1. 

Já referente à técnica de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, tal avaliação foi 

baseada no procedimento de identificação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da Unisinos 

[40]. Tal ferramenta foi amparada sob três categorias de impactos ambientais: uso de recursos não 

renováveis (matéria-prima) para cada cenário, risco a saúde (toxicidade) e efeito estufa (produção de 

emissões atmosféricas que contribuem para o aquecimento global). Cabe salientar que outras duas 

categorias foram elaboradas, sendo elas: preço de venda e durabilidade das telhas. Porém não se 
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detectaram quaisquer alterações entre os cenários de fibras diferentes e deste modo, estas categorias 

foram desconsideradas. 

No quadro 12, observa-se a pontuação obtida por cada cenário perante as categorias de avaliação. 

Quadro 21 – Cenário 2 (sem amianto fabricado em Jacareí-SP). 

Emissão / 

Geração 

Extra

ção 

Cimen

to 

Extração 

Fibra 

Transp. 

Cimento 

(Mina-

Fáb.) 

Transp. 

Fibra 

(Mina-

Fáb.) 

Fabri-

cação 

Transp. 

Telha 

(Fáb.-

Obra) 

Transp. 

Telha 

(Obra-

Aterro) 

Total 
Eq. CO₂ 

[kg] 

Total 

CO₂ 
[kg] 

CO 0,0 0,0 7,4 0,0 0,9 6,9 0,0 15,3 2 30,5 

CO2 734,8 8,7 355,7 0,0 42,1 332,9 1,4 1.475,7 1 1.475,7 

HC 0,0 0,0 3,7 0,0 3,2 3,5 0,0 10,4 1 10,4 

NOX 2,1 0,0 25,9 0,0 21,8 24,3 0,1 74,3 67 4.978,1 

SOX 1,4 0,0 1,1 0,0 1,1 1,0 0,0 4,6 310 1.434,5 

MP 0,3 0,0 1,5 0,0 128,0 1,4 0,0 131,2 1 131,2 

Efluente 0,0 53,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,3 1,76E-05 0,0 

Rejeitos 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,76E-05 0,0 

Consumo 
          

Água 111,5 306,1 0,0 0,0 509,3 0,0 0,0 926,9 1,76E-05 0,0 

Energia 122,7 13.015,0 0,0 0,0 34,4 0,0 0,0 13.172,0 2,46E-05 0,3 

          
8.060,8 

Quadro 22 – Comparativo perante as categorias 

CATEGORIAS CRITÉRIO CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 

Uso de recursos naturais não 

renováveis 
% do maior peso na UF 99,00 100,00 

Riscos a saúde (toxicidade) 
% de materiais maléficos na sua 

composição (cimento e amianto) 
93,25 87,60 

Efeito estufa (aquecimento global) % do maior equivalente em CO2 100,00 74,4 

TOTAL 292,25 262,00 

Conclusões 

Nota-se que no cenário 1, que aborda o ciclo de vida de telhas de fibrocimento com amianto 

fabricadas em Goiânia-GO, o impacto gerado é aproximadamente 25% maior, se comparado ao 

valor geral calculado no cenário 2, que trata do ciclo de vida de telhas de fibrocimento com 

polipropileno em substituição ao amianto, fabricadas em Jacareí-SP. Tal fato pode ser justificado 

pelas distâncias de transporte serem maiores no cenário 1, se comparadas ao cenário 2. 

Porém, se observarmos apenas o critério de consumo de água, nota-se que o cenário 2 utilizou um 

valor 21% superior ao consumido no cenário 1. Da mesma forma, se for comparado somente o 

consumo de energia, percebe-se que o cenário 2 consumiu aproximadamente 24 vezes mais energia, 

se comparado ao cenário 1. A justificativa para tais fatos, se deve ao processo de fabricação da fibra 

de PP, que requer processos químicos, os quais demandam valores considerados de energia e água. 

Porém, ao se analisar os dados frente ao Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, 

observa-se que, mesmo tendo o consumo de água e energia superior, o cenário 2 se destaca com 

menores índices de impacto ambiental, sendo aproximadamente 10% menor que no cenário 1. 

Deste modo, avaliando-se a utilização de amianto ou polipropileno como fibra incorporada as telhas 

de fibrocimento, tem-se como conclusão do trabalho a não utilização de amianto, devido aos 

problemas de saúde no seu manuseio. Cabe ainda, como uma possível alternativa, o estudo de outras 

fibras, que necessitem de quantidades menores de água e energia na sua fabricação. 
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Abstract. Hardened cement slurries are responsible for the zonal isolation and mechanical stability 

of oilwells commonly drilled through hundreds of meters of different rock formations. As a result of 

bottom hole and pumping conditions to which cement slurries are submitted, both in the fresh and 

hardened state, special construction materials are prepared using oil well-class Portland cement and 

state-of-the-art admixtures. Suitable performance must be achieved under increasing temperature 

and pressure. Nevertheless, even for oilwell bottom hole conditions, very fine residues with 

pozzolanic activity, such as byproducts of the sugarcane and ceramic industry, have been used to 

replace cement in slurry formulation. Recent studies have demonstrated the potential of residues to 

contribute to the performance of slurries whose kinetics of hydration and contact with porous 

formations under high temperatures and pressures are crucial parameters to that oilwell cement 

slurries must fulfill. In addition to the use of pozzolanic materials to reduce the use of special class 

cements for oil well applications, new cement slurry formulations with low permeability have been 

developed to prevent the evolution of methane to the atmosphere using new admixtures and mineral 

fillers. Methane is known to severely contribute to the greenhouse effect, and naturally evolves from 

oilwells even after wells are off-service. This work describes the procedures followed in the 

formulation and characterization of cement slurries, as well recent advances in oilwell cement 

technology to add sustainability concerns to oilwell construction.   

Introduction 

The production of Portland cement significantly contributes to the greenhouse effect, as it currently 

accounts for approximately 7% of the global emission of CO2. Roughly one ton of CO2 is produced 

with each ton of Portland cement [1]. One of the actions towards reducing the environmental impact 

of both extraction and production of cement is the reuse of mineral and industrial residues, 

especially those that depict pozzolanic activity. When added to the composition of mortars and 

concrete, fine residues can be either inert or actually affect their performance, both in the fresh and 

hardened state.  

Although common in traditional building mortars and concrete compositions, new horizons can be 

explored as selected residues are studied for oilwell applications.  Indeed, the volume of potential 

mineral and industrial residues presently generated by far exceeds the capabilities of the current 

recycling demand. New applications and technologies to use such a large source of raw materials 

are always welcome and above all necessary.  

Portland cement is the base material used in the formulation of slurries for oilwell cementing [2]. A 

schematic representation of an oilwell construction sequence is shown in Figure 1.  After drilling 

(Figure 1a) and lowering the metallic casing used to recover oil and gas (Figure 1b), the annular 

space between the rock formation and the smaller diameter casing is filled with cement slurry 
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(Figure 1c). In addition to providing mechanical stability to the well, the cement sheath plays an 

important environmental role, preventing the migration of fluids from oil and gas producing zones 

to aquifers. Moreover, after the lifespan of the well, it is sealed with cement plug to prevent 

methane production, a powerful greenhouse substance. Oilwell cementing materials must fulfill a 

series of special requirements related to pumping down and setting of the cement in deep areas 

subjected to high pressures and high temperatures. In the fresh state, they must be fluid enough to 

ensure that the cement does not harden during pumping down to the cementing zone. In the 

hardened state, they must depict adequate compressive strength to provide mechanical stability and 

limited permeability to assure zonal isolation. Other requirements are beyond the scope of the 

present text. 

 

Figure 1: Oilwell construction. (a) Drilling, (b) Lowering casing and (c) Cementing sheath. 

Since Brazil is a world leading producer of sugarcane and ceramic manufactured products, large 

amounts of fine particles are generated as byproducts of both agricultural and industrial activities, 

such as ashes from the production of sugar and ethanol (Figure 2a [3]) and residues from polishing 

porcelain tile (Figure 2b). 

 
Figure 2: (a) Ashes from sugarcane/ethanol plant and (b) Porcelain tile polishing residues.  

Therefore, the main objective of the present study was to evaluate the potential use of agricultural 

and industrial fine residues in the formulation of oilwell Portland slurries compared to traditional 

cement slurries. The residues were initially characterized and subsequently used to partially replace 

Portland cement in oilwell slurries submitted to rheological characterization, compressive strength 

tests and permeability measurements. Moreover, the formulations were prepared using  
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Residue preparation and characterization 

The production of cane sugar yields about 26% of bagasse, which is burned in sugarcane plants to 

generate energy for the process itself. The ashes of the bagasse consist of a fine SiO2-rich powder 

commonly used as fertilizer [3], despite its pozzolanic potential [4]. Pozzolanic materials are mainly 

silicates and aluminates that react with calcium hydroxide produced during the hydration of 

Portland cement forming new agglomerating phases that contribute with the mechanical properties 

of hardened cement [5]. Moreover, the addition of fine particles into cement matrices fill pores 

(filler effect), reducing the permeability of the material and, consequently, enhances the mechanical 

strength, increases durability due to reduced susceptibility to deleterious reactions [6] as well as 

reduces the evolution of methane. The ashes received from a local sugarcane plant were previously 

prepared for the purposes of the present study, as shown in Figure 3. The product was milled, sieved 

and calcined resulting in a powder finer than cement itself, confirming the filler effect (Figure 4). 

Moreover, the residue complies with NBR 12653 standard for pozzolanic materials, since the 

equivalent diameter of more than 34% of its particles are smaller than 45 µm. 

 
 Figure 3: Preparation of sugarcane ash. 

 

Figure 4: Particle size distribution of sugarcane ash and Portland cement.  

The chemical composition of sugarcane ashes is shown in Table 1. The sum of the contents of SiO2, 

Al2O3 and Fe2O3 exceeds 90%, which is far in excess of the minimum necessary to consider it a 

class E pozzolanic material according to NBR 12653 [7]. The contents of SO3 and Na2O are also in 

accordance to the requirements of the standard. 
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Table1: Chemical composition of sugarcane ash. 

 Equivalent oxide Mass % 
Class E Pozzolan 

(NBR 12653) 

SiO2 70.02 

> 50 Al2O3 5.35 

Fe2O3 9.19 

TiO2 0.47 
- 

CaO 3.15 
- 

MgO 2.63 
- 

SO3 2.26 
< 5 

K2O 2.03 
- 

Na2O 0.00 
< 1.5 

PF 18.9% 
< 6 

An X-ray diffraction analysis was performed using a sample of the prepared ash (Figure 5). The 

only crystalline phases observed were Fe2O3 and quartz. Although not seen, amorphous phases 

accounting for SiO2 and the remaining of the chemical composition of the ash are present and 

contribute to the pozzolanic activity of the material.  

 
Figure 5: X-ray diffraction pattern of sugarcane ash. 

Polished porcelain tile is one of the most commercialized ceramic products nowadays in Brazil as 

well as worldwide. A polishing step to remove scratches and add brightness to the product is part of 

its industrial cycle. The residue of the polishing process consists of a fine powder (Figure 6) 

containing a mixture of abrasive and ceramic phases. Silicon and aluminum oxides represent more 

than 80% of the composition of the residue (Table 2).  In fact, both the size distribution and 

chemical composition of the polishing residue complies with NBR 12653 standards for pozzolanic 

materials [7]. Pozzolanic materials must be fine enough to enhance the activity of silica which, in 

the presence of water reacts with calcium hydroxide originated from the hydration of Portland 

cement to form stable silicates with cementing properties [8] 

The residue of porcelain polishing was also analyzed by X-ray diffraction (Figure 5). In addition to 

quartz and mullite, typical porcelain tile crystallographic phases, the behavior shown in the region 

15 ≤ 2θ ≤ 40º is typical of amorphous constituents, typical of reactive pozzolanic materials [9]. In 

fact, the pozzolanic activity index of the porcelain tile residue was estimated to be resulting in 92%, 

which is well above the lower limit of 75% required for pozzolanic materials. The pozzolanic 

activity of sugarcane ash was approximately 85%.  
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Figure 6: Particle size distribution of porcelain tile polishing residue. 

Table 2: Chemical composition of porcelain tile polishing. 

Equivalent 

oxide 
Mass % 

Class E Pozzolan 

(NBR 12653) 

SiO2 62.013  

Fe2O3 0.750 % min 50.0 

Al2O3 21.768  

K2O 4.070 - 

SO3 2.120 % max 5.0 

CaO 1.181 - 

P2O5 - - 

CuO - - 

MnO - - 

ZnO - - 

PbO - - 

Na2O 0.0 % max 1.5 

 

 
Figure 7: X-ray diffraction pattern of porcelain tile polishing residue.  

Slurry Formulation and characterization  

The effect of the addition of sugarcane ash or porcelain tile polishing residue was evaluated on a 

standard composition designed to cement onshore oilwells at depths ranging from 500 to 1000 m, 

depending on the geothermic gradient of the field and bottom hole temperature of the well. Three 

oilwell cement-bases slurries were then formulated. The standard composition (slurry PP) consisted 
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of Portland Special class cement, polycarboxylate dispersant, silicon-base antifoam, 

carboxymethylcellulose filtercake controller and water. The contents of each admixture were 

adjusted based on rheological tests carried out according to typical temperatures for the 

aforementioned depths. Two slurries were formulated based on the standard composition. The first 

one contained 20% sugarcane ash (slurry P20CBC) and the second one contained 20% porcelain tile 

polishing residue (P20RP).  The contents of each admixture added to each slurry were optimized 

based on rheological tests. The results discussed herein were obtained from optimized 

compositions.  

The compositions were prepared in laboratory by weighing the solid components (cement, and 

filtercake controller and residue) and mixing them with water containing the liquid admixtures 

(dispersant and antifoam) at high speed (4000 rpm/15 s and 12000 rpm/35 s). The slurries were then 

homogenized during 20 minutes at 150 rpm and evaluated.       

The rheological parameters were obtained using a Chandler 3500 viscosimeter. Both ascending and 

descending readings were obtained varying the shear rate after 10 s intervals. The plastic viscosity 

(PV) and yield stress (YS) were calculated using Bingham´s model and equation (1) 

τ= YS +PV                 (1) 

 In addition to plastic viscosity (PV) and yield stress (YS), initial and final gelification values (Gi 

and Gf, respectively) were also estimated. To measure Gi, the viscosimeter was set to 300 rpm 

during 60 s, turned off and on again after 10 s. The maximum coil deflection observed corresponded 

to Gi. The equipment was then turned off and on again after 10 minutes. The maximum coil 

deflection observed corresponded to Gf. The compressive strength was measured using cubic 5 x 5 x 

5 cm
3
 samples uniaxially ruptured in a Shimadzu Autograph AG-I Universal Testing Machine. The 

loading rate was set to 17.9 kN/min and the results correspond to averages of three samples. Finally, 

nitrogen permeability tests were carried out in a Core Lab Ultra Perm 500 permeabilimeter using 

cylindrical samples. 

The results of the rheological tests are illustrated in Figures 8 and 9. The addition of sugarcane ash 

did not affect plastic viscosity of the slurry. On the other hand, the addition of porcelain tile 

polishing residue significantly increased the plastic viscosity of the slurry, probably as a 

consequence of its smaller particle size. Conversely, the yield stress of the slurries decreased with 

the addition of residues. No important gelification was noticed in the slurries. Overall, the 

rheological behavior of all three slurries tested was adequate for service conditions.  

As it can be seen from Figure 10, a slight increase in the average compressive strength of slurries 

cured during 28 days at 38 ºC was observed upon the addition of residues, exceeding 30 MPa, 

which is excellent for oilwell service conditions.  

 
Figure 8: Plastic viscosity of oilwell formulations. 
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Figure 9: Yield Stress (YS) and gel strength (Gi, Gf) of oilwell formulations. 

 

Figure 10: Compressive strength of oilwell slurries after setting for 28 days at 38 °C. 

Finally, the permeability of the slurries is summarized in Figure 11. The addition of fine residues 

decreased the permeability of cured slurries below 0.2 mD, significantly improving the ability of the 

slurries to gas migration. This result has an import environmental impact, since cost-effective 

slurries capable of preventing the flow of gas can be formulated using residues.   

 
Figure 11: Permeability of oilwell slurries after setting for 28 days at 38 °C. 



 

 

268 

 

 

Conclusions 

The effect of sugarcane ash or porcelain tile polishing residue on the behavior of oilwell cement 

slurries was evaluated. Both residues were characterized to evaluate their pozzolanic and filler 

effect potential. The pozzolanic activity index of the porcelain tile residue was estimated to be 92% 

whereas that of sugarcane ash was 85%. Both residues are finer than Portland cement. D50 

approximately 9 µm for  sugarcane ash and 4.5 µm for porcelain tile polishing residue. The addition 

of the residues did not deleteriously affect the overall rheological behavior of oilwell cements. On 

the other hand the compressive strength of the slurries increased and the permeability of the material 

significantly decreased. Both sugarcane ashes and porcelain tile polishing residue can be added to 

oilwell slurries, resulting in materials with improved properties from the mechanical and 

environmental standpoints.  
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Resumo. Os resíduos de EVA (Etilieno Acetato de Vinila) provenientes da fabricação de calçados 

tem se destacado como um problema de impacto no meio ambiente. Com base em estudos sabe-se 

que esses resíduos podem ser reciclados e transformados em agregados leves para uso na construção 

civil. Esses resíduos possuem características que parecem adequadas para atenuação de ruídos de 

impactos nos pisos de edificações de multi pavimentos. Esse artigo apresenta parte de um estudo 

que tem como objetivo avaliar o desempenho acústico de placas cimentícias, fabricadas com 

agregados de resíduos de EVA (placas CEVA), aplicadas como material resiliente na composição 

de sistemas de piso flutuante. Dentre as placas avaliadas destacam-se uma com todas as superfícies 

planas (CEVA_ar0) e outra com uma das superfícies com baixo relevo (CEVA_ar2,5), de modo a 

garantir bolsões de ar entre ela e a laje. O estudo seguiu as diretrizes das normas ISO 140-7:1998 e 

ISO 717-2:2013, procurando medir a atenuação de ruídos de sistemas de piso flutuantes diferentes 

simulados em laboratório, o que permitiu comparar o desempenho entre as placas CEVA propostas 

e a lã de rocha (material resiliente encontrado no mercado). Com base nos resultados pode-se 

afirmar que o desempenho das placas CEVA tem potencial para se classificar como um material 

resiliente alternativo a ser utilizado para piso flutuante. 

Introdução 

Pesquisas tem indicado o desempenho das lajes utilizadas nas edificações de multi pavimentos e 

tem concluído que os sistemas utilizados ainda precisam se adequar as exigências das normas 

vigentes. Pereyron [1] realizou análises comparativas quanto ao desempenho do isolamento acústico 

de tipologias de lajes (maciça, nervurada, pré-moldada convencional e pré-moldada treliçada) 

submetidas a ruído de impacto. Os ensaios foram realizados em campo, demonstrando o 

desempenho de cada laje. Nesse estudo, Pereyron [1] concluiu que segundo classificação normativa 

utilizada no Brasil (NBR 15.575-3:2008), as tipologias de laje maciça, laje nervurada e a laje pré-

moldada treliçada atingiram um nível de desempenho intermediário, enquanto a laje pré-moldada 

convencional se classificou como o nível mais baixo, denominado mínimo. 

De acordo com a atualização da NBR 15.575-3 [2] as novas construções terão que atender os 

requisitos de desempenho, entre eles aqueles relativos ao nível de isolamento de ruído de impacto 

entre pisos de edificações multi pavimentos. Sabe-se que esse ruído se propaga pela laje, alcança as 

paredes e chega até os ambientes do pavimento inferior, mas pode ser atenuado a partir da 

elaboração de um projeto de sistema de piso flutuante que é uma concepção baseada em utilizar um 

material resiliente entre o contrapiso e a laje estrutural do edifício (Fig. 1).  
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Fig. 1 – Esquema de piso flutuante. Fonte: Elaboração própria 

Segundo Garlet [3], as aplicações e as vantagens possíveis na construção civil para o uso de 

compósitos cimentícios leves obtidos a partir do uso de agregados de EVA podem ser: enchimento 

para lajes rebaixadas, isolamento acústico entre pavimentos, isolamento térmico nas lajes de forro, 

entre outros. O EVA (Etileno Acetato de Vinila) é um polímero muito utilizado na indústria 

calçadista para a confecção de solados e palmilhas internas de calçados e no processo de produção, 

quando as grandes placas de EVA expandidas são cortadas para produzir os formatos dos calçados, 

são gerados retalhos, que são pouco reaproveitados na própria indústria.  

De acordo com Hax [4], o aproveitamento do resíduo de EVA na moldagem de placas cimentícias 

com diferentes espessuras e composições, com objetivo de atenuar ruído de impacto em pisos, 

demonstra potencial de bom desempenho como material resiliente. Em seu estudo, para a placa 

cimento/EVA, no traço 1:5, com 2,5 cm de espessura o ganho na atenuação desses ruídos, quando 

comparado à laje sem material resiliente, foi de 12 dB (valor inferior à lã de vidro).  

Leal et al [5] também avaliaram o desempenho acústico de concreto com resíduos de EVA para 

reduzir ruídos impactos em pisos. O estudo experimental do ruído de impacto seguiu as 

recomendações da ISO 140-7:1998. Os resultados indicaram que o concreto leve com EVA 

reciclado reduz o ruído de impacto em 15 dB e que a porcentagem mais elevada de agregado de 

EVA graúdo não aumenta o desempenho acústico.  

De acordo com tais pesquisas o aproveitamento dos resíduos de EVA com a possibilidade de serem 

usados para correção acústica se enquadra como uma proposta de sociedade moderna 

autossustentável, cujo grande desafio é de racionalizar o uso da energia, respeitar o meio ambiente e 

utilizar recursos renováveis nos processos da construção civil. Neste sentido, o presente estudo 

procura avançar nas avaliações com esse material (placas CEVA), associando o efeito dos bolsões 

de ar na contribuição da correção acústica a ser alcançada. 

Objetivo 

Ampliar o conhecimento sobre piso flutuante, utilizando placas CEVA com novas geometrias como 

material resiliente para atenuação dos ruídos de impactos em edifícios de multi pavimentos. Na 

nova geometria da placa CEVA proposta destaca-se a participação de bolsões de ar entre ela e a laje 

estrutural. 

Metodologia 

Os ensaios foram realizados no LABEME-CT-UFPB
4
, num protótipo composto por câmara de 

emissão (piso superior) e câmara de recepção (piso inferior). Os resíduos de EVA foram 

processados em moinho de facas rotativas para a obtenção de agregados com diâmetro máximo 

característico igual a 4,8 mm. As placas CEVA_ar0 (35 cm x 35 cm x 2,5 cm) e CEVA_ar2,5 (35 

cm x 35 cm x 5 cm) foram fabricadas com cimento CP II-Z 32, adotando a dosagem 1:5 (cimento: 

EVA) em volume. Após a homogeneização da mistura o conteúdo foi colocado em fôrmas e 

passaram por um processo de vibração e prensagem (Fig. 2).  

 

                                                           
4
 Laboratório de Ensaio de Materiais e Estruturas, do Centro de Tecnologia, da Universidade Federal da Paraíba. 
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(a)                   (b) 

Fig. 2 – (a) Placas CEVA_ar0 e (b) CEVA_ar2,5 

A placa CEVA_ar0 tem as características semelhantes a uma das placas do estudo de Hax [4], se 

diferenciando apenas nas respectivas densidades (841,60 kg/m³ no presente estudo e 540 kg/m³ no 

estudo de Hax [4]). A placa CEVA_ar2,5 foi confeccionada baseando-se na geometria de uma placa 

de borracha reciclada com resina (espessura da placa = 5 cm) [6], fabricada na Espanha e utilizada 

em sistemas de pisos flutuantes, a qual contém bolsões de ar com 2,5 cm de altura entre o contra 

piso e a laje estrutural. 

Visando o comparativo, foi definida a amostra referencial composta pelo contrapiso (4 cm) e a laje 

pré-moldada convencional (espessura = 10 cm), sem material resiliente entre eles. Para testar o 

desempenho das placas CEVA foram feitas comparações entre sistemas de piso flutuante com 

placas CEVA_ar0, CEVA_ar2,5 e com manta de lã de rocha, de acordo com as configurações 

apresentadas na Tabela 1.  

Tabela 1 : Especificações de cada sistema de piso flutuante 

 
Nos ensaios os procedimentos seguiram as recomendações da ISO 140-7:1998 [7], posicionando na 

câmara de emissão a máquina de impacto (Tipo 3207 da marca B&K) sobre as amostras ensaiadas. 

Com o analisador acústico (Tipo 2270 da marca B&K), posicionado na câmara de recepção, foram 

feitas medições do nível de ruído de impacto (Li), que foram aplicados na equação (Eq.1) para 

calcular os níveis de ruído de impacto padronizado (L´nT), em dB, para cada frequência (Hz). Os 

resultados foram tratados de acordo com os parâmetros estabelecidos na ISO 717-2:2013 [8], 

determinando o número único (L'nT,w) em dB, que representa o desempenho acústico do sistema.  

 L´nT = Li – 10 Log (T/T0) dB         (1) 
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Onde:   

L'nT - nível de ruído de impacto padronizado, em dB;  

Li - nível de ruído de impacto medido na câmara de recepção, em dB;  

T - tempo de reverberação medido na câmara de recepção, em segundos;  

T0 - tempo de reverberação de referência = 0,5 segundos.  

Resultados e discussões 

Aplicando-se na equação (Eq.1), descrita na ISO 140-7:1998 [7], os valores dos níveis de ruído de 

impacto (Li) e os respectivos tempos de reverberação (T), obtidos nos ensaios realizados de acordo 

com a NBR 11957:1988 [9], foram calculados os níveis de ruído de impacto padronizado (L´nT) 

para cada amostra. Com os valores foi construído o gráfico (Fig. 3) que apresenta a comparação dos 

níveis de ruído de impacto padronizados (L´nT) das amostras, nas frequências de 100 a 3150 Hz, na 

banda de um terço de oitava. 

 

Fig. 3 – Níveis de pressão sonora padronizados (L´nT) dos sistemas de piso avaliados quanto ao ruído de impacto 

De acordo com a Figura 3, considerando todas as frequências, a amostra referencial (REF) apresenta 

os níveis de ruído de impacto mais elevados, enquanto a amostra com lã de rocha (LR) como 

esperado apresenta os níveis de ruído de impacto mais baixos. O sistema de piso com a presença da 

placa de CEVA_ar2,5 é o que mais se aproxima dos valores obtidos pelo sistema com a lã de rocha 

(LR), sobretudo nas frequências mais altas, chegando a valores iguais na frequência de 3150 Hz. 

Deve-se considerar que ambos os sistemas comparados têm a mesma espessura de material 

resiliente (5 cm).  

O desempenho da placa CEVA_ar2,5, que apresenta o baixo relevo na face inferior, formando 

bolsões de ar no sistema de piso flutuante, é um pouco melhor comparado ao da placa CEVA_ar0 

que tem as faces planas. Nesse caso, é percebida a contribuição dos bolsões de ar na melhora do 

desempenho do sistema de piso flutuante com a placa CEVA_ar2,5. Vale destacar também que na 

comparação entre a placa CEVA_ar0 e a placa estudada por Hax [4], ambas com a mesma 

configuração, a última só apresentou melhores níveis de isolamento de ruído de impacto em piso 

nas frequências de 125 e 250 Hz.  

Em seguida, para classificar os sistemas de pisos flutuante analisados quanto ao seu desempenho 

acústico foi obtido o número global (L’nT,w) em decibéis, segundo a ISO 717-2:2013, como 

demonstrado na Tabela 2.  

A partir dos resultados obtidos para os sistemas comparados, pode-se constatar, de acordo com a 

NBR 15.575-3:2013, que para a amostra de referência o valor do número global (L’nT,w) obtido foi 

de 80 dB, que é considerado como nível de desempenho mínimo (entre 66 dB e 80 dB). O resultado 

está de acordo com a afirmação feita por Pereyron [1], quando concluiu que a laje pré-moldada 

convencional classifica-se com este desempenho.  
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Tabela 2: Número global das amostras (L´nT,w) 

 
Como esperado, a lã de rocha foi a amostra que se apresentou com melhor desempenho acústico. O 

número global de 55 dB obtido classifica essa amostra como de nível de desempenho superior, isto 

é, L´nTw menor que 55 dB, de acordo com a NBR 15.575-3:2013 [2]. Ao comparar com a amostra 

referencial, a lã de rocha obteve um ganho de isolamento de 25 dB. A placa CEVA_ar0 teve seu 

número global igual a 67 dB, o que a classifica como de nível de desempenho mínimo (M), embora 

tenha atingido um ganho de isolamento de 13 dB em relação a amostra REF. A placa CEVA_ar2,5 

teve o número global de 64 dB, classificando-se como de nível de desempenho intermediário (entre 

56 dB e 65 dB), apresentando ganho de isolamento de 16 dB em relação à amostra REF. A 

diferença entre os ganhos de isolamento entre a placa CEVA_ar0 e a lã de rocha (LR) foi de 12 dB e 

entre a placa CEVA_ar2,5 e a lã de rocha (LR) foi de 9 dB. Mais uma vez, destaca-se o efeito da 

presença dos bolsões de ar na placa CEVA_ar2,5 na melhoria na atenuação dos ruídos de impactos 

medidos.  

Ao comparar o L´nTw da placa CEVA_ar0 com a placa confeccionada por Hax [4], é preciso ter em 

conta que há diferença entre as lajes utilizadas em cada sistema de piso flutuante, laje pré-moldada 

(presente estudo) e laje maciça (Hax, 2002). Então, a diferença entre os números globais foi de 10 

dB ao comparar os desempenhos das amostras semelhantes – CEVA_ar0 (presente estudo; L´nTw = 

67 dB) e Hax [4] (L´nTw = 57 dB). No estudo de Hax [4], apesar de o número global ter sido 57 

dB, o ganho de isolamento foi de apenas 12 dB em relação a sua amostra referencial (contrapiso 

sem material resiliente sobre a laje maciça com 12 cm; L´nTw = 69 dB), valor este que se aproxima 

do encontrado (13 dB) na presente pesquisa para a placa de CEVA_ar0.  

Ao comparar o nível de isolamento obtido entre amostras semelhantes (espessura e geometria das 

placas), mas com materiais resilientes diferentes, ou seja, entre o valor obtido pela placa 

CEVA_ar2,5 (16 dB) e o valor divulgado pelo fabricante da placa comercial (21dB) [6], verifica-se 

que o nível de isolamento da placa comercial é maior em 5 dB. Entretanto, deve-se considerar que 

placa comercial apresentou capacidade de reduzir em 21 dB os ruídos de impactos através dos pisos, 

em relação ao seu sistema de piso de referência executado com laje maciça de concreto, com 

espessura de 10 cm. Então, o resultado menor para a amostra CEVA_ar2,5 (16 dB), deve considerar 

que o isolamento de ruídos de impactos alcançado foi resultado de medições através de piso 

executado com laje pré-moldada convencional, que tem o pior desempenho para ruído de impactos 

entre os tipos de lajes usuais, conforme Pereyron (1).  

Conclusões 

- Os resultados obtidos estão coerentes com os desempenhos esperados para a amostra referencial 

que se apresentou com o desempenho acústico mínimo e para a lã de rocha que se apresentou com 

melhor desempenho acústico (superior); 
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- Com respeito ao desempenho acústico das placas CEVA, considerando o sistema de piso flutuante 

adotado nos experimentos, pode-se concluir que elas têm potencial para se classificar como um 

material alternativo, a ser utilizado para atenuação de ruído de impacto entre os pisos de edificações 

multi pavimentos; 

- Os resultados indicam ainda que com eventuais camadas de ar entre as placas CEVA e a laje pré-

moldada pode ser possível conseguir maiores ganhos de isolamento de ruído de impacto no piso 

mesmo com a tipologia de laje mais crítica (pré-moldada convencional).  
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Resumo. A preocupação atual com a sustentabilidade das construções requer atitudes que visem 

minimizar os impactos ambientais, com reformulações metodológicas e de antigas técnicas, nas quais se 

incluem o reaproveitamento e a reciclagem dos materiais descartados pela construção civil. Desta forma, 

o adobe surge como opção ambientalmente correta, pois utiliza solo da região, tem baixo custo de 

produção, baixo consumo energético e praticamente não gera resíduos. Avaliou-se, neste trabalho, a 

confecção de adobes com adição de cimento e resíduos de construção. Foram realizados ensaios de 

caracterização dos materiais, compreendendo análise granulométrica, determinação de massa 

específica no estado solto e limites de consistência. No caso dos adobes, com dimensões de 7,5 cm 

x 15 cm x 30 cm, realizaram-se ensaios de massa específica, retração linear, umidade higroscópica, 

absorção e resistência mecânica à compressão em corpos de prova prismáticos. Visando melhorar a 

sua homogeneização, procedeu-se à mistura dos componentes em betoneira, tendo como resultado 

um material de consistência plástica. A cura foi feita em câmara úmida aos 7, 28 e 56 dias. 

Concluiu-se que a adição de resíduo de concreto contribuiu no sentido de promover uma tendência 

de aumento da resistência, redução da absorção e da retração linear. A adição de cimento promoveu 

aumento de resistência em função do tempo e redução da absorção. 

Introdução 

A humanidade vive intensamente um momento de grandes transformações, seja nas atividades 

industriais, na tecnologia de comunicações, na medicina e nas ciências biológicas, na engenharia e em 

tantas outras áreas. Mas toda esta evolução tem suscitado severas transformações ambientais, sobretudo, 

o aquecimento global que influi sobremaneira nas condições climáticas e ambientais do planeta, podendo 

gerar escassez de água para consumo humano e também na produção de alimentos. 

Com isso, faz-se necessária uma adequação das práticas humanas no sentido de diminuir os impactos 

ambientais, entre as quais se incluem as práticas e os métodos construtivos aplicados nos canteiros de 

obra que poderiam ser reformulados objetivando reduzir o volume de materiais descartados, haja vista 

que são materiais nobres em sua grande maioria, podendo ser reciclados ou reaproveitados na própria 

construção.  

A situação é preocupante, pois estimava-se que em 1999 a produção média de entulho no Brasil era 

da ordem de 0,5 toneladas por habitante ao ano, chegando a corresponder a 50% da massa dos 

resíduos sólidos urbanos, valores que hoje, certamente, são bem superiores a esta estimativa [1]. O 

desperdício de materiais nas construções não se baseia somente na geração de resíduos sólidos, mas 

também na falta de utilização dos resíduos gerados no processo de construção, desperdiçando-se as 

suas potencialidades. 

Observa-se que a produção de rejeito de concreto ocorre em todo tipo de obra de construção civil e 

obra de infraestrutura, e que, a porcentagem de rejeito de concreto é relativamente alta em relação 

aos demais materiais descartados, perdendo somente para o resíduo cerâmico. Entre os vários tipos 

de resíduos da indústria da construção civil, os resíduos de concreto possuem um dos maiores 
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potenciais de reutilização, devido principalmente ao conhecimento de suas características básicas 

(fck, idade, etc..) e seu menor grau de contaminação por outros materiais (vidro, borracha, etc..) 

quando comparado com outros resíduos [2]. 

Assim, repensando o papel da engenharia na transformação do ambiente com o objetivo de melhorar 

a qualidade de vida do ser humano, é preciso que sejam vistas com bons olhos e entusiasmo as 

técnicas construtivas sustentáveis, de baixo consumo energético e que não agridam o meio 

ambiente, tanto na fase da obra como na pós-ocupação.  

Neste sentido, as construções com terra se mostram muito atraentes porque podem economizar energia e 

diminuir a contaminação ambiental [3]. Entre elas se destaca o adobe feito com terra crua, cujos 

métodos construtivos são bastante similares aos aplicados nas construções com tijolo de barro 

cozido, tradicionalmente utilizados no Brasil. A confecção do adobe é bem simples. Trata-se 

basicamente da mistura de terra com água com cozimento no sol, dispensando assim a queima com 

lenha ou carvão, que consomem muita energia e produzem grandes quantidades de CO2. 

Entre as características do adobe se destacam o conforto térmico, proporcionado pela inércia térmica 

das paredes, o baixo custo da construção, por não necessitar de transporte de materiais (material 

local) e custo energético praticamente nulo se comparado aos outros materiais de construção [4].  

Entretanto, apesar do excelente conforto térmico e baixo consumo de energia, os adobes apresentam 

inconvenientes, como elevada absorção e falta de estabilidade na presença de umidade, comprometendo 

a sua resistência e a sua durabilidade [5]. Para sanar este problema, buscou-se uma alternativa acessível 

e sustentável, a produção de adobes com resíduo de concreto. Sabe-se que para a confecção de 

adobes, o ideal é utilizar os solos arenosos [4] e faz com que os agregados reciclados sejam bastante 

interessantes, pois podem ser preparados de modo que sua granulometria fique semelhante à de uma areia 

grossa, propiciando assim produtos de melhor qualidade.  

Desse modo, visou-se a confecção de um adobe melhorado com cimento, com adição de resíduos de 

concreto, cujo desempenho fosse adequado para a confecção de alvenarias de vedação, tornando o uso 

destes materiais atraentes para as construções residenciais, nas quais os requisitos de conforto térmico e 

acústico, além do baixo consumo de energia, se fazem presentes.  

Metodologia  

Para a produção dos adobes foram utilizados os seguintes materiais: solo arenoso fino proveniente da 

área de empréstimo da Prefeitura de Ilha Solteira, com características granulométricas semelhante às dos 

solos encontrados na Região Oeste do Estado de São Paulo e também em outras regiões do Centro Sul do 

Brasil; resíduo de concreto cedido pela prefeitura da cidade de Ilha Solteira, proveniente da demolição e 

reforma de calçadas e passeios públicos, que foi triturado em um britador de facas e peneirados na malha 

4,8 mm visando à obtenção de um material granular, similar a uma areia grossa de construção; cimento 

CP-II Z-32, devido a facilidade de obtenção deste cimento nas lojas de materiais de construção e 

compatível com a proposta deste trabalho; e água potável proveniente da rede pública de abastecimento 

de Ilha Solteira-SP. 

A composição dos tijolos de terra estudados está apresentado na tabela 1. 

Tabela 23- Porcentagens de solo, resíduo de concreto e cimento utilizado nas misturas. 

TRAÇOS Solo (%) 
Resíduo de 

concreto (%) 
Cimento (%) 

1 100 0 

Adicionado 5% da 

massa total 

(solo+resíduo) 

2 80 20 

3 60 40 

4 40 60 

O amassamento foi realizado na betoneira ao invés do modo tradicional feito com os pés, propiciando 

uma melhor homogeneização dos materiais e também uma maior produtividade, se mostrando a viável 

no processo de mistura mecânico para a produção de solo plástico [6]. 
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Para cada traço, foram produzidos 39 adobes (7,5 cm x 15 cm x 30 cm ) e 3 corpos de prova para ensaio 

de retração ( 3,5 cm x 8,5 cm x 30 cm). Na moldagem, utilizou-se formas de PVC para os adobes por 

apresentar maior regularidade e facilidade de desforma, porém nos ensaios de retração permaneceu o uso 

das fôrmas de madeira como recomendado pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento [7].  

Os tijolos recém-confeccionados foram colocados para secar à sombra, visando assim evitar a perda 

excessiva de umidade e, como consequência, a possível ocorrência de fissuras, ficando nesta condição 

pelo menos por 24 horas após a moldagem.  

Após a desforma os corpos de prova foram transferidos para a câmara úmida onde permaneceram em 

cura até a realização dos ensaios (Fig. 1).  

 
Figura 15 – Adobes com 54 dias na câmara úmida. 

Na preparação dos corpos de prova para o ensaio de compressão simples, os adobes foram cortados ao 

meio e em seguida feita a junção e capeamento com argamassa, conforme modelo proposto por Faria 

(Fig. 2) [4]. 

 
Figura 2 – Tijolos prontos para o ensaio à compressão simples. 

A realização de ensaios de compressão simples (Fig. 3) foram aos 07, 28 e 56 dias. 

 
Figura 16 – Adobe e prisma no ensaio de compressão simples. 

Devido a inexistência de normas para adobes, mesmo o tijolo de terra estudado não se enquadrar nos 

parâmetros de solo-cimento, utilizou-se as normas brasileiras para a caracterização e análise dos corpos 

de prova, assim como para os ensaios de caracterização das misturas. As Normas Brasileiras pertinentes 

são descritas a seguir: 

- NBR 6457 - Preparação de amostras de solo e ensaio de caracterização [8]; 

- NBR 7251 - Agregado em estado solto: Determinação da massa unitária [9]; 

- NBR 6459 - Determinação do limite de liquidez [10]; 

- NBR 7180 - Determinação do limite de plasticidade [11]; 
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- NBR 7181 - Análise granulométrica de solos [12]; 

- NBR 8491 - Tijolos maciços de solo-cimento [13]; 

- NBR 8492 - Tijolo de solo-cimento - Determinação da resistência à compressão e da absorção d'água 

[14] e 

- Ensaio de retração linear sugerido pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento [7]. 

Pela inexistência de normas referentes ensaios de compressão simples para adobes, foi tomado como 

parâmetro a resistência mecânica de tijolos alveolares cerâmicos de 8 furos (“baiano”) proveniente da 

cidade de Bauru-SP, com resistência média à compressão simples de 0,59 MPa, com desvio padrão de 

0,46 MPa [4]. O tijolo baiano é muito difundido e utilizado no Brasil como tijolo de vedação.  

Resultados e Discussões 

Análise granulométrica. Apresenta-se na tabela 2 os resultados obtidos no ensaio de análise 

granulométrica. 

Tabela 2 – Composição Granulométrica. 

TRAÇOS Argila Silte Areia Fina Areia Média 
Areia 

Grossa 

1 46,27 10,70 41,60 1,43 0,00 

2 38,12 9,30 39,30 10,93 2,35 

3 25,03 7,00 41,60 21,73 4,64 

4 17,62 4,40 34,30 32,75 10,93 

Nota-se pela composição granulométrica do resíduo de concreto (RC), que se trata de um excelente 

material para corrigir a granulometria dos solos, de modo a torná-los mais arenosos e propícios à 

confecção de adobe. É recomendado que os teores de argila + silte esteja entre 10% e 20%, o nível 

de argila abaixo de 20% e areia maior que 45% para produzir um adobe de qualidade [4], podendo 

verificar a representação gráfica das proposições na figura 4 . 

 
Figura 4 – Teor de argila + silte, argila e areia das misturas e as indicações recomendadas para a produção de adobes. 

Nos gráficos da figura 4, pode-se perceber que o traço 4 (composição: 40% solo, 60% resíduo de 

concreto) foi a única a atingir os níveis recomendados de areia, argila e argila + silte. A priori, o 

traço 4 é o único que pode ser indicado para a confecção de adobes, porém preferiu-se dar 

continuidade no estudo de todos os traços.  

Massa específica aparente no estado solto. No gráfico da figura 5 estão apresentados os valores 

da massa específica aparente no estado solto para cada traço. 

Percebe-se, na figura 5, que houve aumento da massa específica aparente do solo no estado solto em 

função do aumento na quantidade de RC incorporada, o que já era esperado, uma vez que a adição 

do resíduo torna a mistura mais arenosa [15], promovendo um melhor arranjo na distribuição das 

partículas. Ressalta-se que os solos arenosos são os mais indicados para a confecção do adobe [4]. 
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Figura 5 - Massa específica aparente no estado solto. 

Limites de consistência. Na tabela 3 são apresentados os valores obtidos para os limites de 

consistência. 

Tabela 3 – Limites de consistência. 

TRAÇOS LL (%) LP (%) IP (%) 

1 27,5 21,1 6,4 

2 28,3 21,3 7,0 

3 26,8 20,4 6,4 

4 24,7 19,4 5,3 

Observa-se que o limite de liquidez e o limite de plasticidade diminuíram gradativamente em 

função do aumento de resíduo adicionado ao solo. Como a quantidade de água é menor para atingir 

os limites conforme aumento a quantidade de resíduo, os resultados poderão demonstrar melhoria 

na qualidade do tijolo de terra. 

Massa específica aparente dos adobes. São apresentados na tabela 4 os valores obtidos para a 

massa específica aparente dos traços estudados.  

Tabela 4 – Média da massa específica aparente dos traços estudados. 

TRAÇO Massa específica aparente (g/cm³) 

1 1,903 

2 1,915 

3 1,942 

4 1,964 

Percebe-se que houve um aumento gradativo da massa específica aparente em função do aumento da 

quantidade de RC adicionada, pois a adição dos resíduos promove uma melhor distribuição das 

partículas, reduzindo assim o índice de vazios, favorecendo o aumento da massa específica. 

Umidade higroscópica e absorção. Dispõem na tabela 5 os valores obtidos no ensaio de 

umidade higroscópica e absorção. 

A umidade higroscópica decresceu com o aumento de resíduo de concreto, isso se explica devido a 

diminuição de partículas menores (argila e silte) na mistura com o acréscimo de RC, pois são elas as 

maiores responsáveis pela absorção de umidade do ar. 

Nota-se ainda na tabela 5, uma redução da absorção em função do acréscimo da quantidade de RC, 

com uma possível estabilização entre os traços 2 e 3, ficando estes valores próximos de 20% [13]. 

Denota, então, que quanto maior a quantidade de RC e menor a de solo, menor será a absorção. De 

acordo com a NBR 8491 [13], somente o traço 4 estaria apto, porque apresentou absorção abaixo de 

20%. 
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Tabela 5 – Umidade higroscópica e absorção de água nos tijolos. 

Traço Umidade higroscópica (%) Absorção de água (%) 

1 29,92 24,68 

2 23,31 21,63 

3 21,56 21,57 

4 17,93 18,90 

 

Retração. Os valores obtidos nos ensaios de retração aos 7 dias são apresentados na tabela 6.  

Tabela 6 –Retração linear. 

Traço Retração Linear (mm) 

1 1,83 

2 1,73 

3 1,20 

4 1,05 

Observa-se que houve uma redução substancial da retração linear do material em função do 

aumento da quantidade de resíduos adicionada, cuja variação foi de 1,83 mm para 1,05 mm, ou seja, 

uma redução de cerca de 60%.  

Resistência à compressão. É apresentado na tabela 7 os resultados obtidos no ensaio de 

compressão simples dos adobes produzidos. 

Tabela 7 – Resistência à compressão simples. 

TRAÇOS 
Resistência Média (MPa) 

7 dias 28 dias 56 dias 

1 0,46 0,81 0,83 

2 0,61 0,85 0,89 

3 0,66 0,91 0,95 

4 0,73 1,09 1,10 

Na figura 6 é representado graficamente a resistência média dos tijolos em função da idade. 

 
Figura 6 – Respresentação gráfica das resistências dos quatro traços de adobes estudados em função da idade de ruptura. 

Inicialmente, verifica-se o aumento a resistência dos tijolos de terra em função idade e também em 

relação ao acréscimo de resíduo de concreto.  

Os adobes dos traços 2, 3 e 4 apresentam valores superiores a média encontrada nos tijolos 

cerâmicos alveolares (0,59 MPa), porém pretende-se que os valores sejam superiores a 1,05 MPa 

(0,59 MPa da resistência média + 0,46 MPa do desvio padrão). Aos 28 dias, houve um aumento da 
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resistência e percebe-se a estabilização entre 28 e 56 dias. Todos os traços superaram a média dos 

tijolos “baianos”, entretanto, apenas o traço 4 foi superior a 1,05 MPa. 

 Conclusão 

Com base nos resultados obtidos, conclui-se: 

- O aumento da quantidade de resíduo de concreto possibilitou dimunuição nos ensaios de absorção 

de água e retração linear dos adobes e, ainda, verificou-se o ganho de resistência à compressão 

simples. 

 - O aproveitamento dos resíduos de concreto na fabricação de adobes configura o tijolo como 

ecológico, porque promove o reaproveitamento de materiais antes descartados na natureza, além de 

diminuir a exploração dos recursos naturais, como o solo, e dispensa o processo de queima na 

fabricação dos tijolos, evitando o desmatamento e a emissão de resíduos tóxicos no meio ambiente. 
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Resumo. A incorporação de cinzas volantes (CV) em matrizes cimentícias tem sido frequentemente 

utilizada com objetivo de tornar a matriz mais resistente à ação dos cloretos. Por outro lado, sabe-se 

que o Ca(OH)2 existente na matriz é parcialmente consumido pelas reações pozolânicas, o que 

facilita o avanço da frente de carbonatação. Tendo em conta que a ação conjunta entre a 

carbonatação e a penetração de cloretos é uma realidade ainda pouco conhecida, especula-se sobre o 

comportamento da matriz face a esta ação combinada. Assim, este trabalho investiga a influência da 

presença de cloretos sobre a frente de carbonatação em argamassas contendo CV. Foram moldados 

provetes com 0% e 40% de substituição de cimento CEM I 42,5R por CV e relação água/ligante de 

0,56 e 0,52, respetivamente. Após 90 dias de cura os provetes foram submetidos a ciclos de 

imersão/secagem por 56 dias. Metade dos provetes foi submetida ao seguinte ciclo: 2 dias em 

solução contendo NaCl (concentração igual a 3,5%); 12 dias em câmara de carbonatação (4% de 

teor de CO2). A outra metade esteve: 2 dias em água destilada; 12 dias em câmara de carbonatação. 

Em seguida, a evolução da frente de carbonatação foi avaliada. Os resultados indicam que a 

presença de cloretos exerce influência sobre a carbonatação. Os provetes submetidos à ação 

exclusiva do CO2 apresentaram uma profundidade de carbonatação superior aquela apresentada 

pelos provetes submetidos à ação combinada. Este fato pode estar relacionado com alterações em 

propriedades da matriz que podem conduzir  a um maior refinamento dos poros e com a presença do 

sal que pode conduzir ao preenchimento parcial dos poros e ao aumento no teor de humidade.  

Introdução 

Para assegurar a sustentabilidade das estruturas de betão armado é fundamental garantir a sua 

durabilidade. Entretanto, o que se tem constatado nos últimos anos em todo mundo é uma 

degradação precoce destas estruturas. Tal fato envolve prejuízos financeiros na ordem de milhões de 

euros [1] para reparação e reconstrução das estruturas, além de prejuízos ambientais e sociais 

incalculáveis. Além disso, a fim de tornar as estruturas de betão mais sustentáveis desde a fase de 

conceção, tem sido cada vez mais comum a incorporação de resíduos ou subprodutos industriais à 

sua composição. Neste contexto, conhecer o modo como estas estruturas reagem à ação dos agentes 

agressores assume grande importância.  
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Além de imprimir um carater sustentável ao betão, a incorporação de cinzas volantes (CV) em 

matrizes cimentícias tem sido frequentemente utilizada com objetivo de tornar a matriz mais 

resistente à ação dos cloretos. Várias pesquisas chegaram a resultados que apontam para esta 

direção. Jung et al. [2], por exemplo, estudaram misturas de betão com substituição de cimento, em 

massa, por 0% e 20% de CV concluindo que misturar CV ao betão é extremamente eficaz para a 

prevenção da penetração de iões cloreto. Segundo os autores, o uso desta adição aumenta a 

concentração superficial de cloretos e diminui a quantidade de iões que penetra para o interior do 

betão. Também de acordo com Dal Ri [3], investigadores verificaram uma significativa redução no 

coeficiente de difusão de cloretos em betões com misturas que utilizaram 20% e 40% de CV em 

substituição ao cimento. 

Entretanto, no que diz respeito à carbonatação, quando se fala em adição de CV por substituição do 

cimento, existe um efeito duplo resultante do emprego destas adições. Se por um lado a redução da 

permeabilidade reduz a penetração do dióxido de carbono na estrutura, por outro, as reações 

pozolânicas, e o consequente consumo de hidróxido de cálcio, diminuem a reserva alcalina do 

betão, resultando em uma frente de carbonatação mais rápida quando comparada aos betões sem 

adição [4, 5, 6].   

A ação de cada um destes mecanismos de deterioração, Cl
-
 e CO2, de forma isolada, tem sido 

bastante investigada. No entanto, o estudo sobre a combinação de mecanismos de degradação é algo 

relativamente recente e que alcança maior expressividade a partir do ano 2000. Assim, apesar da 

ação combinada destes agentes ser uma realidade, ainda não há consenso sobre o efeito da ação 

combinada dos cloretos e da carbonatação sobre a durabilidade do betão com e sem CV. 

A grande maioria dos estudos encontrados sobre o assunto em questão incide sobre o efeito da 

carbonatação sobre a penetração de cloretos. De acordo com Basheer et al. [7], em casos extremos, 

a taxa de corrosão em estruturas reais, devido à ação dos iões cloretos, pode chegar aos 5 mm/ano e, 

devido à carbonatação, pode chegar aos 0,05 mm/ano. Assim, devido ao carater supostamente 

secundário que a carbonatação assume dentro da ação combinada com os iões cloretos, são muito 

poucas as investigações que procuram compreender o efeito da ação dos iões cloreto sobre a 

carbonatação. 

Assim, de forma a contribuir para o avanço desta importante discussão, este trabalho experimental 

pretendeu estudar a influência da penetração de iões cloreto sobre a evolução da frente de 

carbonatação em argamassas com CV, submetidas à ação combinada destes dois agentes, através de 

ensaios acelerados (cíclicos). 

Trabalho experimental 

Foram moldados provetes cúbicos de argamassa com as dimensões de 50x50x50 mm
3
, utilizando 

cimento Portland (CEM I 42,5R), CV (substituição de 40% de cimento em massa) e relação 

água/ligante de aproximadamente 0,52. No caso dos provetes de referência não foram utilizadas CV 

e a relação água/ligante foi igual 0,56, diferente da anterior de forma a manter constante a 

trabalhabilidade. A composição química do cimento e das CV são apresentadas na  Tabela 1. Já a 

composição das argamassas e algumas características no estado fresco e no estado endurecido 

podem ser vistas na Tabela 2.  

Depois de moldados os provetes foram cobertos com uma película plástica e estiveram 24 horas em 

ambiente controlado (21 ºC e 98% HR). Em seguida, foram removidos dos moldes e permaneceram 

em câmara húmida (21°C e 100% de HR) por 90 dias. A escolha do período de cura está relacionada 

com as reações pozolânicas que ocorrem nos provetes contendo CV. 

Finalizado o período de cura, todas as faces de cada provete foram isoladas com pintura 

bi-componente de base epóxi, exceto aquela através da qual se pretendia que houvesse a penetração 

dos agentes agressores. Este processo demorou 3 dias: no primeiro dia a pintura funcionou como um 

primer; no segundo dia os poros foram efetivamente cobertos; no terceiro dia os poros que ainda não 

estavam completamente cobertos foram identificados e o epóxi foi novamente aplicado mas, desta vez, 
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incidindo diretamente sobre estes poros. Concluída a pintura os provetes estiveram em processo de 

secagem por 4 dias em ambiente de laboratório (21ºC e 60% HR). 

Tabela 1: Composição química do cimento e das CV 

Composição  Cimento Portland CV 

SiO2  19,65 40,87 

Al2O3  4,28 22,72 

FeO3  3,35 6,81 

CaO  61,35 1,97 

MgO  1,7 1,18 

SO3  3,36 1,08 

K2O  0,89 2,78 

Na2O  0,19 0,82 

Resíduo insolúvel 1,7 - 

Perda ao fogo (%) 2,82 5,60 

Tabela 2: Mistura e propriedades das argamassas 

Material e propriedades 
Argamassa 0%CV 

(referência) 
Argamassa 40%CV 

Ligante : areia – kg 1:3 1:3 

Espalhamento – mm 190 190 

Resistência à compressão (28 / 90 dias) - MPa 21,72 / 37,76 23,67 / 44,60 

Depois disso, concluída a preparação dos provetes, a fim de simular a ação combinada dos iões de 

cloreto e da carbonatação, os provetes foram submetidos a ciclos de molhagem e secagem durante 

56 dias. Tanto no caso dos provetes de referência, quanto nos provetes contendo CV, metade dos 

provetes foi submetida ao seguinte ciclo: 2 dias em solução contendo NaCl (3,5%) e 12 dias em 

câmara de carbonatação (20ºC, 55%HR e 4%CO2) [8]. Já a outra metade esteve: 2 dias em água 

destilada e 12 dias em câmara de carbonatação (Fig. 1). 

 
Figura 1: (a) Imersão em água destilada e em solução contendo cloretos; (b) Secagem em câmara de carbonatação 

Terminado o período de exposição, a profundidade da frente de carbonatação foi determinada com o 

auxílio de um indicador químico colorimétrico, a solução de fenolftaleína. Este é o indicador mais 

utilizado pelas investigações atuais [9]. A solução de fenolftaleína com uma concentração de 1% 

quando dissolvida em álcool etílico é incolor em para pH inferior a 8,3 (situação de carbonatação), 

para valores superiores a 9,5 torna-se vermelho-carmim e entre 8,3 e 9,5 apresenta uma coloração 

variável entre rosa e vermelho carmim [10].  

Para isso, os provetes foram partidos ao longo da direção da penetração do CO2. Depois, as 

superfícies fraturadas foram pulverizadas com a solução de fenolftaleína  (Fig. 2) e, em seguida, a 

profundidade de carbonatação foi determinada de acordo com o método descrito no RILEM CPC-18 

[11]. 

 

(a) (b) 
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Figura 2: (a) Rompimento do provete; (b) Provete após aspersão de fenolftaleína 

A fim de observar possíveis alterações na estrutura da matriz após a exposição aos agentes 

agressores, optou-se por realizar o ensaio de permeabilidade ao oxigénio [12]. Análises 

microscópicas, utilizando microscópio ótico com um aumento de 400x, foram, também, realizadas 

de maneira pontual. 

Resultados obtidos 

Carbonatação. A Fig. 3 apresenta a profundidade de carbonatação média obtida para os 

provetes estudados.  

 
Figura 3: Profundidade de carbonatação média obtida para os provetes sem (A1,E1) e com (A2, E2) CV 

A Fig. 3 deixa clara a influência da presença de cloretos sobre a evolução da frente de carbonatação 

tanto para as argamassas sem CV (1) quanto para aquelas com CV (2). Esta influência é maior para 

as argamassas sem CV. Neste caso, há uma redução aproximada de 51% na profundidade de 

carbonatação dos provetes submetidos à ação combinada dos agentes agressores (A) quando 

comparada à profundidade obtida para os provetes sujeitos apenas ao CO2 (E). No caso dos provetes 

com CV esta redução é de aproximadamente 31%. 

Além disso, e como esperado, observam-se profundidades de carbonatação bem mais elevadas para 

as argamassas contendo CV. Tal fato está relacionado com o consumo do Ca(OH)2 existente na 

matriz de cimento que é consumido pelas reações pozolânicas proporcionadas pela adição das CV, o 

que facilita o avanço da frente de carbonatação. 

Ensaio complementar. Os resultados obtidos com o ensaio de permeabilidade ao oxigénio são 

apresentados na figura a seguir (Fig. 4).  

 

(a) (b) 
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Figura 4: Valores médios obtidos para a permeabilidade ao oxigénio em provetes sem (A1, E1) e com (A2, E2) CV 

Analisando a Fig. 4 é possível observar que há uma redução nos valores da permeabilidade ao 

oxigénio, tanto na argamassa sem CV quanto naquela com CV, quando se comparam os valores 

obtidos para os provetes submetidos apenas à ação do CO2 (E) com aqueles obtidos para os provetes 

submetidos à ação combinada dos agentes agressores (A).  

Análise dos resultados 

As profundidades de carbonatação apresentadas na Fig. 3 deixam claro que a evolução da frente de 

carbonatação é influenciada  pela presença de iões cloreto. Isso acontece tanto para as argamassas 

de referência quanto para as argamassas contendo CV. Para as condições estudadas, há uma 

tendência para a redução da profundidade de carbonatação nas situações onde as argamassas foram 

submetidas, de maneira combinada, ao CO2 e aos Cl
-
.  

Uma das explicações para esta redução na profundidade de carbonatação pode estar relacionada com 

a alteração sofrida em propriedades da argamassa que são consideradas importantes para o processo 

de carbonatação, tal como, permeabilidade ao oxigénio[7]. A Fig. 4  mostra que também há uma 

tendência para redução deste parâmetro nas argamassas submetidas à ação combinada do CO2 e Cl
-
, 

sejam estas argamassas com ou sem CV, quando comparadas àquelas submetidas apenas à ação do 

CO2. A redução da permeabilidade ao oxigénio indicia uma redução nos poros da matriz estudada, 

fato que dificulta a penetração do agente agressor e, consequentemente, reduz a profundidade de 

carbonatação. 

Outra justificativa para a redução na profundidade de carbonatação pode estar relacionada com a 

capacidade do sal em bloquear fisicamente os poros da matriz e, consequentemente, dificultar a 

penetração do agente agressor. Na tentativa de verificar a presença de sal na fase de secagem dos 

provetes submetidos à ação combinada do CO2 e Cl
-
, optou-se por produzir imagens de microscópio 

ótico em alguns dos provetes estudados (Fig. 5). 

Na Fig. 5 é possível verificar a existência de uma estrutura cristalina junto à parede dos poros. Esta 

estrutura pode estar relacionada com a cristalização do sal após a evaporação da água da solução 

durante a fase de secagem do provete (12 dias) fato que corrobora a ideia de bloqueamento dos 

poros da matriz. 

Além do bloqueio dos poros, o caráter higroscópico do sal também deve ser levado em 

consideração. Esta capacidade de retenção de água pode ajudar a aumentar o teor de humidade no 

interior do provete e, eventualmente, prejudicar o desenvolvimento do processo de carbonatação 

uma vez que, como é sabido [7, 9], o controlo da humidade é um dos fatores mais relevantes 

durante o processo de carbonatação. 
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Figura 5: (a) (b) Imagens de microscópio ótico (400x) de provetes submetidos à ação combinada em região não 

carbonatada 

Conclusões 

Com base nos resultados obtidos é possível concluir que: 

- Tanto para os provetes sem CV quanto para os provetes com CV, o avanço da frente de 

carbonatação é afetado pela presença de cloretos; 

- Para as condições estudadas, há uma tendência para redução da profundidade de carbonatação na 

presença de cloretos;  

- A redução de porosidade dos provetes submetidos à ação combinada, indiciada pela redução da 

permeabilidade ao oxigénio e da absorção de água por imersão, bem como a capacidade do sal em 

bloquear fisicamente os poros, podem ter colaborado para a redução da profundidade de 

carbonatação verificada nestes provetes; 

- O caráter higroscópico do sal também pode, também, ter colaborado para a redução verificada na 

profundidade de carbonatação; 

- Tendo em conta a carência de estudos na área e a importância do tema, o assunto precisa ser 

aprofundado e mais discutido no meio científico. Uma vez que, conhecendo melhor a durabilidade 

de estruturas que utilizam adições pozolânicas em sua produção, é possível utilizá-la de maneira 

mais racional e favorável ao meio ambiente e a economia dos países. 
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Resumo. Neste estudo buscou-se agregar valor a sílica da casca de arroz (SCA) proveniente da 

queima em leito fluidizado e colaborar para o desenvolvimento sustentável. Desta forma, 

desenvolveu-se uma aplicação para esse subproduto rico em sílica, em materiais cerâmicos 

refratários. Dentre as propriedades mais importantes apresentadas pelos materiais cerâmicos 

está a formação de fases cristalinas, principalmente na estrutura em forma de mulita que está 

diretamente relacionada com o desempenho termomecânico desses materiais. Dessa forma, foi  

analisada a substituição parcial de argila caulinitica por SCA em teores de 5%, 10% e 20%. 

Para essas misturas foram analisadas as propriedades mecânicas através de ensaios de 

resistência à compressão, tração direta e flexão em três pontos. Também foram analisadas a 

retração linear, absorção de água e porosidade aparente. A análise da microestrutura do 

material foi realizada através de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difração de 

raios-x para identificar as fases cristalinas presentes, preponderantes na definição físico-

química do material. A análise do comportamento mecânico mostrou que com o incremento do 

teor de SCA, maiores valores de resistência mecânica são obtidos. Na análise da absorção de 

água e porosidade aparente foi observado que com o aumento do teor de sílica, menores valores 

foram obtidos. Na análise microscópica foi possível identificar a diminuição no volume de 

poros com o incremento da SCA. 

Introdução 

Com o objetivo de buscar o aproveitamento dos resíduos nos processos industriais e agrícolas e 

agregar valor aos seus subprodutos, seja no processo produtivo ou na elaboração de novos 

materiais tem-se cada vez mais investido em pesquisas [1].  

Neste contexto, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [2] a região 

Sul do Brasil é responsável por aproximadamente 78 % da produção nacional de arroz. Sendo o 

estado do Rio Grande do Sul responsável por aproximadamente 68 % do total desta produção 

que é de aproximadamente 12 milhões de toneladas por ano. Considerando estes dados, busca-

se um emprego dos resíduos gerados por estes processos produtivos. Desta produção, gera-se 

aproximadamente 2.5 milhões de toneladas de casca sendo que, se esta casca  fosse totalmente 

queimada poderia gerar em torno de 500 toneladas de sílica por ano.  

Atualmente, a casca gerada pela produção de arroz, pode ser utilizada de maneira sustentável 

para geração de energia térmica e elétrica devido ao seu alto poder calorífico, o qual é de 

aproximadamente 3200 Kcal/Kg, podendo ser utilizada como fonte de energia na fase de 

beneficiamento do cereal para secagem e parboilização ou, como fonte de aquecimento para 

geração de energia elétrica através de usinas de biomassa [3]. Com a crescente crise de energia 

tem sido incentivada a utilização de biomassa como combustível para geração de energia em 
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usinas termoelétricas como fonte alternativa de energia diminuindo a dependência das usinas 

hidroelétricas [4].  

No estado do Rio Grande do Sul, a casca de arroz vem sendo muito empregada para geração de 

energia em usinas de biomassa. Desta forma, além de diversificar a matriz energética e ajudar a 

resolver o problema ambiental da disposição da casca, também existe a possibilidade da 

comercialização em créditos de carbono, o que também agrega valor ao produto[5].  

Da queima da casca de arroz sobra um resíduo rico em sílica. A sílica é um material apropriado 

ao uso em materiais cerâmicos refratários devido ao seu elevado ponto de fusão, de 

aproximadamente 1700 º C. Na literatura é reconhecida por diminuir a retração linear em 

materiais cerâmicos. 

Segundo a Aneel [6], das nove usinas de biomassa em funcionamento no Brasil que utilizam 

casca de arroz como fonte de energia, seis estão localizadas na fronteira oeste do RS sendo 

duas no Município de Alegrete, duas no Município de Itaqui e as demais nos Municípios de 

São Gabriel e São Borja.   

Desta forma, este trabalho visa associar o uso da sílica residual proveniente da queima da casca 

de arroz em usinas de biomassa ao desenvolvimento de novos materiais cerâmicos refratários.  

Materiais e métodos 

Caracterização das matérias-primas. Inicialmente foi coletada a sílica produzida pelo 

processo de geração de energia através da queima da casca de arroz. Este material é 

comercializado pelo Grupo Pilleco Nobre com o nome comercial de Sílica Nobre. Esta sílica é 

obtida através da combustão da casca de arroz em leito fluidizado e seu processo de obtenção 

conta com um sistema de automação e controle de temperatura que permite a extração da sílica 

da casca de arroz com estrutura predominantemente amorfa. A análise química da sílica e da 

argila refratária utilizada foi realizada pelo método de espectometria de fluorescência de raio X 

e é apresentada na tabela 1. 

                                                      Tabela 1 – Composição química dos materiais utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a SCA e argila refratária utilizada  foi realizado também ensaio de granulometria. Para a 

SCA a granulometria foi obtida por granulometria a laser no laboratório de Física da 

UNIPAMPA, Campus Bagé, afim de determinar o diâmetro das partículas, a qual apresentou 

um diâmetro médio de 13,53 µm. A granulometria da argila refratária foi realizada por 

peneiramento e sedimentação, no laboratório de solos do campus Alegrete da UNIPAMPA, 

seguindo orientações da NBR 7181[7]. A figura 1 mostra as curvas granulométricas dos 

materiais utilizados. 

(SCA) Argila refratária 

Elemento (%) Elemento (%) 

SiO2 91,48 SiO2 57,83 

CaO 0,36 CaO  0,13 

MgO 0,32 MgO  0,36 

Fe2O3 0,05 Fe2O3 2,25 

Al2O3 ND Al2O3 27.52 

Na2O 0,04 Na2O  <0,001 

K2O 1,40 K2O 1,87 

TiO2 0,003 TiO2 0,38 

MnO 0,32 MnO <0,01 

SO3 0,15   

P2O5 0,45   

 Perda ao fogo 3,50 Perda ao fogo 8,63 
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 Fig. 1 – Curvas granulométricas dos materiais utlizados. 

Posteriormente a caracterização dos materiais, para se determinar os melhores percentuais de 

sílica a serem substituídos na argila refratária buscou-se analisar o empacotamento entre os 

materiais. O empacotamento dos  materiais para peças cerâmicas é um fator importante para a 

redução dos vazios e poros, o que reflete em um melhor comportamento mecânico do material 

resultante. Para isso foi utilizado o simulador computacional MEC COPPE 1.0, sendo então 

possível obter o percentual de sílica de casca de arroz à ser utilizada como substituição parcial 

na argila refratária. 

A determinação da compacidade dos materiais individuais utilizados nas misturas foi realizada 

através do ensaio do método da demanda d’água, proposto por De Larrard [8].  Este ensaio tem 

por objetivo obter uma pasta com o máximo empacotamento das partículas, proporcionado pela 

adição progressiva de água à mistura, até que se atinja a condição de pasta saturada. A 

compacidade encontrada para a sílica da casca de arroz foi de 0,495 enquanto que a 

compacidade encontrada para a argila caulim foi de 0,468.  

Determinação do Índice de Plasticidade. Os ensaios para determinação do limite de 

plasticidade e do limite de liquidez seguiram os procedimentos descritos na NBR 7180[9] e 

NBR 6459[10], respectivamente. Através destes ensaios foi determinado o índice de 

plasticidade da argila refratária utilizada e para as misturas com diferentes percentuais de sílica 

da casca de arroz. A relevância destes parâmetros está na importância da plasticidade na 

conformação do material por extrusão. Se a argila não possui uma boa plasticidade não pode 

ser extrudada no equipamento uma vez que a sílica diminui a plasticidade da mistura .  

Moldagem das amostras cerâmicas. Após conhecer os percentuais de sílica de casca de 

arroz a serem utilizados e o índice de plasticidade para as diferentes misturas foi realizado a 

moldagem das amostras cerâmicas refratárias. Toda a matéria-prima foi previamente seca em 

estufa na temperatura de 110 ± 10 ºC por 24 h antes de ser homogeneizada e com a umidade 

inicial controlada foi realizada a incorporação de água em quantidades conhecidas e 

previamente estipuladas com base nos índices de plasticidade obtidos.  O valor da umidade para 

a extrusão dos materiais foi de 35 % o qual proporcionou a plasticidade adequada. 

O equipamento utilizado para extrusão dos corpos de prova foi uma extrusora de miniaturas 

marca Verdés S.A. com capacidade volumétrica de 20 m³/h e corpo em ferro fundido. O 

equipamento possui bomba de vácuo de 1,5 CV e potência instalada de 4 CV, pressão de 

trabalho de 28 Kg/cm³ e produção volumétrica de 0,14 m³/h. Após o corte, os corpos de prova 

foram identificados, pesados e anotadas suas referências. Os corpos de prova foram então 

acondicionados sobre panos úmidos e cobertos com os mesmos para evitar a perda de umidade 

acelerada o que pode prejudicar os corpos de prova causando defeitos e imperfeições como o 

ancanoamento das peças. O processo inicial de secagem levou 20 dias com o objetivo de 

eliminar a água proveniente da preparação da massa, de forma lenta e gradual para evitar as 

tensões internas e consequentemente, defeitos nas peças. Após, os corpos de prova foram 

colocados na estufa para secagem por um tempo de 24 horas à temperatura de 100 ± 10 º C. 
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Durante este processo inicial de secagem os corpos de prova foram pesados e medidos a partir 

da referência a cada 3 dias para controlar a perda de umidade e a retração dos mesmos. 

 Queima. Após a secagem, os corpos de prova receberam tratamento térmico em 

temperatura similar a queima de refratários comerciais. O forno utilizado foi o simulador de 

queima cerâmica da marca INTI, com capacidade de aquecimento até 1300º C. Utilizou-se uma 

rampa de aquecimento com três patamares. No primeiro patamar foi utilizado uma taxa de 

aquecimento de 5º C/min até a temperatura de 150º C, onde permaneceu por 10 minutos para 

eliminação da umidade superficial.  Após foi utilizado a taxa de aquecimento de 3 º C/min até a 

temperatura de 500 ºC onde permaneceu por mais 10 minutos para eliminação dos gases 

originados da combustão e reações do material. Posteriormente foi utilizado a taxa de 

aquecimento de 5 º C/min até a temperatura de 1300 ºC onde permaneceu neste patamar por 30 

minutos. O resfriamento foi feito de forma natural dentro do forno após o seu desligamento.  A 

figura 2 mostra a rampa de aquecimento utilizada. 

 
Fig. 2 – Curvas granulométricas dos materiais utlizados. 

Ensaios mecânicos. O ensaio de resistência à compressão foi realizado seguindo as 

orientações da NBR 6224 [11] à temperatura ambiente. Para a realização dos ensaios de 

resistência à compressão e tração direta foi utilizado uma máquina de ensaios universais da 

marca Emic com capacidade de carga de 200 KN. Para o ensaio de resistência à compressão o 

equipamento foi instrumentado com LVDT’s e sistema de aquisição de dados HBM Spider para 

a leitura do deslocamento em função da carga aplicada. 

A resistência à flexão foi analisada por testes de flexão em três pontos, seguindo orientações da 

NBR 5014 [12]. O ensaio foi realizado utilizando-se uma máquina de ensaios universal marca 

Shimadzu, com capacidade de carga de 5 KN.A figura 3 ilustra as imagens dos ensaios 

mecânicos. 

    
                    (a)                                                          (b)                                                        (c)  

Fig. 3 -  Ensaios mecânicos: (a) Resistência à compressão; (b) Resistência à tração direta; (c) Resistência à flexão em 

três pontos. 

Foi realizada a caracterízação física das amostras obedecendo a NBR 6220 [13] através dos 

ensaios de absorção de água, porosidade aparente e densidade de massa aparente, além da 

retração linear.  
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Também foi realizado análise da microestrutura do material através do Microscópio Eletrônico 

de Varredura (MEV) no Laboratório da UNIPAMPA, Campus Alegrete. Buscou-se identificar 

características da microestrutura do material e observações de caráter qualitativo. O 

equipamento utilizado foi um microscópio eletrônico de varredura modelo EVO MA10 Marca 

Zeis, com análise química pontual por sistema de energia dispersa em espectroscopia de raios-

x(EDS). 

A caracterização mineralógica dos materiais utilizados na mistura granular foi realizada através 

do método de difração de raios-X, utilizando-se um Difratômetro θ2θ marca Rigaku modelo 

Ultima IV com geometria Bragg Brentano para a análise da mineralogia das misturas antes e 

após a queima. Foram analisadas as amostras para a argila refratária sem substituição e com as 

substituições parciais de SCA, assim como a análise da SCA utilizada na pesquisa. Este ensaio 

foi realizado no laboratório de física do Campus de Bagé da UNIPAMPA.  

Análise dos resultados 

Compacidade e plasticidade. Após a análise dos resultados fornecidos pelo programa MEC 

COPPE 1.0 pode se observar que à medida que aumenta a substituição parcial de argila 

refratária por sílica da casca de arroz, ocorre um aumento da compacidade da mistura até o teor 

de aproximadamente 65%. A partir deste percentual de substituição a compacidade da mistura 

começa a diminuir novamente. A figura 4 mostra o comportamento da compacidade dos 

materiais que ocorre na mistura com o incremento da SCA. 

 

Fig. 4- Compacidade dos materiais -  Argila refratária + SCA 

Cabe salientar que este acréscimo de SCA foi limitado em função da diminuição da 

plasticidade da argila. Segundo os ensaios realizados para a determinação do índice de 

plasticidade dos materiais com substituição parcial da argila por SCA, observou-se que o 

material apresentou plasticidade adequada para conformação até o limite de 20%. Não foi 

possível determinar a plasticidade das misturas a partir desse percentual de substituição parcial. 

Logo, conclui-se que mesmo que o empacotamento da mistura aumente até o teor de 65% de 

substituição de argila por sílica da casca de arroz, em função da plasticidade da mistura, este 

teor limitou-se a 20%. Portanto, foram adotados os percentuais de 5%, 10% e 20 % de 

substituição parcial de argila por SCA. 

Comportamento mecânico. Após a realização dos ensaios pode-se observar um aumento 

nas resistências mecânicas, tanto à compressão quanto à tração direta e à flexão nas misturas 

utilizando-se 10% e 20% de SCA. Na mistura utilizando-se 5% de sílica não houve alteração 

significativa no comportamento mecânico conforme pode se observar na figura 5 e tabela 2. 
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                                          (a)                                                                              (b) 

 

                                                                                 (c) 

             Fig.5 – Comportamento mecânico: (a) Resistência à compressão; (b) Resistência direta à tração;  

(c) Resistência à flexão. 

         Tabela 2 - Análise dos resultados do comportamento mecânico 

Misturas Resistência à  

compressão(MPa)  

Resistência à 

tração direta(MPa) 

Resistência à  

flexão(MPa) 

Argila refratária 116.93 ± 6.27 3.45 ± 0.29 19.26 ± 1.20 

Argila refratária + 5% SCA 115.10 ± 3.47 3.36 ± 0.32 18.73 ± 1.69 

Argila refratária + 10% SCA 129.20 ± 2.83 4.56 ± 0.27 23.60 ± 0.44 

Argila refratária + 20% SCA 140.06 ± 6.77       5.11 ± 0.08 27.98 ± 2.36 

Após o ensaio de compressão foi verificado que houve um aumento de resistência no teores de 

10% e 20%. Não houve variação significativa no teor adicionado de 5%. A resistência média à 

compressão variou de 116.93 MPa na mistura de referência para 140.06 MPa na mistura com 

substituição de 20% de sílica da casca de arroz. Assim, observa-se um acréscimo de resistência 

à compressão de 19.77 %. Para a mistura com 10% de substituição este aumento de resistência 

foi de 10.50 %. Para a resistência direta à tração  verificou-se um acréscimo de 47.93% na 

mistura com substituição de 20% de SCA e de 25.88% na mistura com   10% de SCA. A 

resistência média à flexão variou de 19.26 MPa na argila refratária para 27.98 MPa no material 

com 20% de substituição por sílica da casca de arroz. Desta forma, ocorreu um aumento de 

45.27% na resistência à flexão. Para 10 % de substituição este aumento foi de 22.53%. 

Conforme visto, o empacotamento do material tem grande importância na resistência mecânica 

das misturas cerâmicos. A melhora deste empacotamento foi demonstrada no item anterior 

conforme se substituiu a argila pela sílica proveniente da queima da casca de arroz, o que vem 

de encontro com o aumento da resistência mecânica.  
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A figura 6 mostra as curvas típicas de carga x deslocamento referentes as misturas cerâmicas 

ensaiadas. 

 
(a)                                                                         (b) 

 
     (c) 

Fig. 6 – Curvas típicas de carga x deslocamento obtidas dos ensaios mecânicos: (a) Resistência à compressão; (b) 

Resistência à tração direta; (c) Resistência à flexão. 

As curvas típicas de carga x deslocamento das misturas utilizadas, mostradas na fig. 6 indicam 

que a sílica da casca de arroz utilizada como substituição parcial proporcionou maior 

capacidade de carga antes da ruptura. A ruptura em ambos os casos pode se obervar que 

ocorreu de forma frágil. As curvas típicas obtidas no ensaio de resistência à compressão 

demonstram que a mistura com 20% de substituição por sílica da casca de arroz apresentou 

uma ruptura de forma mais frágil, conforme pode se observar na figura 6(a). Observa-se que no 

trecho AB a curva apresenta um ângulo maior entre a reta tangente a curva em relação a 

abscissa do que nos trechos CD, EF e GH. Este fato sugere que a ruptura para a mistura com 

20% de sílica da casca de arroz apesar do ganho de resistência ocorre de maneira mais frágil. 

Este característica também deve-se ao fato de que em função do melhor empacotamento da 

estrutura há um menor volume de poros presentes no material, sendo assim, ocorre uma menor 

fissuração do material à medida que o corpo de prova vai sendo carregado. Com isso a 

fissuração ao longo do carregamento é menor e o material rompe-se de forma mais frágil. 

Absorção de água, porosidade aparente, densidade e retração linear. A análise dos 

resultados obtidos com o ensaio de absorção de água e porosidade aparente permitiu identificar 

que conforme se aumentou o teor de sílica houve um decréscimo de absorção de água e 

porosidade aparente. Quanto à densidade não houve uma relação direta em função da massa 

específica da sílica ser menor que a massa específica da argila refratária utilizada como matriz. 

Porém, mesmo assim nota-se que a densidade obtida com 20% de substituição de sílica foi a 

mesma que a obtida com a argila refratária conforme apresentado na tabela 4.  
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Tabela 4 - Resultados de absorção de água, porosidade aparente, densidade e retração linear . 

Misturas Absorção de água 

(%) 

Porosidade 

aparente(%) 

Densidade 

(g/cm³) 

Retração 

Linear(%) 

Argila refratária 1.07 2.55 2.22 13.46 

Argila refratária + 5% SiO2 0.91 2.07 2.21 13.75 

Argila refratária + 10% SiO2 0.44 1.01 2.21 13.78 

Argila refratária + 20% SiO2 0.16 0.37 2.22 13.78 

Na temperatura utilizada de 1300º C para a sinterização não foi identificado variação de 

retração linear significativa nos corpos de prova para as diferentes misturas utilizadas. Porém 

no processo de secagem inicial dos corpos de prova observou-se que houve uma diminuição na 

retração conforme se aumentou o teor de sílica. Este fato deve-se a propriedade da sílica de ser 

um material estável. Na literatura a sílica é reconhecida por diminuir a retração em materiais 

cerâmicos, o que leva a crer que em temperaturas mais baixas de queima provavelmente ocorra 

uma diminuição na retração conforme se aumenta o teor de sílica na mistura.  

Microestrutura.   

Análise MEV. A análise por MEV mostrou a microestrutura interna do material produzido 

somente com a argila refratária e a mistura com 20% de substituição por SCA. Observa-se no 

material com substituição de 20% de SCA uma maior matriz vítrea que atua como um 

aglomerante ligando todas as partículas. Nota-se também um menor volume de poros o que 

corrobora com o fato do melhor empacotamento encontrado na simulação computacional 

realizada. Outro fato observado é a superfície mais plana e regular obtida com a substituição de 

20% de SCA em função de uma vitrificação mais expressiva obtida. 

A análise da microestrutura basicamente revelou a presença de partículas de quartzo e  poros. 

As principais fases encontradas foram o quartzo e a fase vítrea. O contorno dos grãos de 

quartzo quando avistados ocorre de forma visível em função de diferença do coeficiente de 

expansão linear do quartzo e do vidro, enquanto para o quartzo este coeficiente é de 23 x 10
-6

K
-

1
, para o vidro este coeficiente é de 3 x 10

-6
K

-1
, logo durante o resfriamento ocorrem diferentes 

relaxamentos nas tensões envolvidas ocorrendo o descolamento no contorno do grão.  

A figura 7 mostra as imagens obtidas na superfície de fratura dos corpos de prova.  

Difrações de raios-x. Foram realizadas as difrações de raios-x antes e após a queima para as 

diferentes misturas buscando-se identificar a composição mineralógica dos materiais 

resultantes e as transformações ocorridas após a queima. Para as amostras da argila refratária 

com e sem adições de SCA antes da queima o material apresentou basicamente a composição 

de quartzo e caulinita, apresentando um pico de montmorrilonita provavelmente resultante dos 

componentes químicos como Ca,Na,Al e Mg presentes na composição química do material, os 

quais formam este silicato de alumínio, magnésio e cálcio hidratados na forma de 

(Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O . A figura 8 ilustra os resultados da difração de raios-

x para os materiais antes da queima. 

Após a sinterização a 1300 ºC as misturas apresentaram transformações em suas fases 

mineralógicas. As composições mineralógicas das misturas apresentaram basicamente as fases 

de Mulita e quartzo. A partir do incremento da SCA ocorreu o surgimento de um pico de 

cristobalita conforme pode se observar na figura 9. 

Observa-se que após a queima foram identificadas as seguintes fases mineralógicas: quartzo, 

mulita e cristobalita. A presença do quartzo deve-se ao fato da temperatura de sinterização 

utilizada de 1300º C ou que o tempo de sinterização utilizado foi insuficiente para que 

ocorresse a transformação desta fase. 
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(a)                                                               (b) 

Fig. 7 – Fotomicrografia do MEV da superfície de ruptura da amostra: (a) Argila refratária; (b) Argila refratária com 

20% de substituição por SCA. 

 
(a)                                                                (b) 

 
                                                   (c)                                                                         (d)  

Fig.8 – Difrações de raios-x antes da queima. (a) Argila refratária; (b) Argila refratária + 5% de SCA;(c) Argila 

refratária + 10% de SCA; Argila refratária + 20% de SCA. 
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                                                      (a)                                                                      (b) 

  
                                                     (c)                                                                         (d)  

Fig. 9 – Difrações de raios-x após a sinetrização. (a) Argila refratária; (b) Argila refratária + 5% de SCA;(c) 

Argila refratária + 10% de SCA; Argila refratária + 20% de SCA. 

A presença da mulita é resultado da reação ocorrida entre a alumina e a sílica presente na 

mistura, até o momento em que é atingida a estequeometria dessa fase cristalina a qual 

corresponde a 3Al2O3.2SiO2. 

Nota-se que a adição da SCA favoreceu o surgimento da cristobalita, a qual surge através da 

cristalização da sílica livre. Lembra-se que a medida em que se aumenta a temperatura de 

sinterização a presença da cristobalita e do quartzo tendem a desaparecer. Quanto as regiões 

amorfas que aparecem nas difrações, sugere-se que ocorreram devido a não reação dos 

elementos de sílica e alumina presentes. Sugere-se, que deve-se ao fato do tempo ou 

temperatura utilizados não foram suficientes para a formação de uma fase líquida em 

quantidade que favorecesse a difusão da alumina na sílica. Logo, a utilização de outro tempo de 

sinterização ou temperatura seria necessário para que ocorresse um maior número de reações 

entre os componentes de alumina e sílica, assim como as transformações das fases de quartzo e 

cristobalita. 

Conclusões 

Com base nos resultados obtidos a partir dos ensaios realizados nos corpos de prova dos materiais 

cerâmicos refratários produzidos, as principais conclusões são: 

a) Através da simulação computacional no software MEC COPPE 1.0 entre a mistura granular 

dos dois materiais utilizados na pesquisa, a argila refratária e a SCA, concluiu-se que o 

empacotamento entre essa mistura foi otimizado conforme ocorreu o aumento da substituição 

parcial de argila por SCA na mistura até o valor de 65%. Porém, através dos índices de plasticidade 

foi constatado que só foi possível uma substituição por SCA até o valor de 20% em função da perda 

de plasticidade no material resultante. Desta forma uma argila com maior plasticidade e com maior 

teor de alumina proporcionaria um maior percentual de substituição por SCA e consequentemente 

um maior aproveitamento deste resíduo. Ou ainda, utilizar outro tipo de conformação em que seja 
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possível uma menor plasticidade para a produção dos materiais como por exemplo o método de 

prensagem. 

 b) Quanto ao comportamento mecânico foi encontrado uma maior resistência mecânica para os 

materiais com substituição de argila por SCA nos percentuais de 10% e 20% de SCA. Para o valor 

de 5% não foi encontrada variação significativa. Sugere-se que esse aumento de resistência ocorreu 

devido a um melhor empacotamento na mistura granular assim como uma menor porosidade 

encontrada tanto na superfície do material quanto na microestrutura interna, conforme demonstrado 

nas imagens obtidas através do MEV.  

c) Nas análises obtidas através da difração de raio-x após a sinterização dos materiais não foi 

encontrado aumento da fase cristalina denominada mulita, a qual através de suas características 

poderia atribuir melhores propriedades mecânicas ao material resultante, no entanto foi observado o 

aparecimento de cristobalita, ocasionada pela cristalização da sílica livre, sendo necessário uma 

maior temperatura de sinterização para a transformação da cristobalita em mulita. 

d) A absorção de água e porosidade aparente encontrada foi menor conforme se aumentou o 

substituição  de argila por SCA na mistura, resultando assim em um material menos poroso 

superficialmente. Esta menor porosidade está ligada a durabilidade do material, pois quanto menor a 

porosidade superficial maior a capacidade do refratário em em resistir à penetração de cloretos, 

metais, escórias e fluxos que podem comprometer a sua vida útil. Não foi encontrada variação na 

retração linear após a queima. 
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Abstract. The catalyst discarded from fluidized catalytic cracking (FCC) units of heavy oil fractions 

presents in its composition typically high concentrations of silica and alumina, which give to it the 

possibility to be used as a pozzolanic material. The pozzolanic activity of a spent FCC catalyst from 

a Brazilian refinery oil was evaluated by studying the influence of the substitution in different 

degrees of a type II cement, by this catalytic residue on the hydration process and on the 

compressive strength of the formed materials. The influence of different particle size fractions of the 

residue and of its milling process was studied as well. The pozzolanic activity was evaluated by 

thermogravimetry (TG), derivative thermogravimetry (DTG) and non-conventional differential -

thermal analysis (NCDTA). The results show that the chemical pozzolanic activity is enhanced 

when the sample presents a higher specific surface, as well as, the milling of the residue it is 

fundamental in order to be accepted and used as a pozzolanic material on partial substitution to 

cement.  

Introduction 

Petrol refineries obtain specific fractions using fluid catalytic cracking (FCC) processes. During 

FCC of oil heavy fractions, the catalyst suffers irreversible processes such as the sintering of the 

active component, collapse of the crystalline structure, and poisoning by deposition of metals oxide 

such as vanadium oxide.  

In order to keep the reaction performance the catalyst is replaced little by little over time by new 

catalyst. The discarded catalyst receives the denomination of equilibrium catalyst (ECAT) and 

reports indicated that about 400,000 tons of waste FCC catalyst were produced annually in the 

world [1,2].  

These ECAT presents in its composition high concentrations of silica and alumina in such a way 

that it becomes with pozzolonic characteristics. However, the compositions and characteristics of 

this kind of material vary according to the refinery source and the type of processed catalyst.  

Several studies of reuse of spent catalyst have been performed. The use of ECAT as sand in partial 

replacement present interesting potential in the conservation of natural resource [3-5]. 

The pozzolanic activity of ECAT has been evaluated by several authors in samples containing 

different percentages of cement replacement [4-11]. In most cases, samples containing ECAT have 

greater mechanical resistance and lower rates of calcium hydroxide. Silicon oxide, present in 

residue catalyst, reacts with calcium hydroxide, one of the cement products, and provide better 

properties to the solidified materials.  

Cunha et al. [6], Pacewska et al. [7, 8] and Snelling et al. [9] have proven that through milling the 

pozzolanic activity increases due to the increase in the number of activity sites capable of reaction 

with calcium hydroxide.  
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We have evaluated in previous articles the possibility of use of ECAT originated from a Brazilian 

oil refinery as a pozzolanic material in partial substitution of the cement employed in construction 

concrete composites [10-13]. This way, in the present work, the pozzolanic activity of a spent FCC 

catalyst from a Brazilian refinery oil was evaluated by studying the influence of the substitution in 

different degrees of a type II cement. The influence of different particle size fractions of the residue 

and of its milling process was studied as well. The pozzolanic activity was evaluated by 

thermogravimetry (TG), derivative thermogravimetry (DTG), non-conventional differential thermal 

analysis (NCDTA) and on the compressive strength of the formed materials.  

Materials and methods 

A commercial Portland cement type II blended with carbonate calcium and a ECAT supplied by a 

Brazilian refinery were used.  

The pozzolanic activity of residue, in the early stages of hydration, was available by NCDTA. The 

system NCDTA was detailed in Dweck et al. [14].  

Composites for analysis NCDTA were prepared using as basis 100 g of a mix with a proportion 

water/cement material equal to 0.5. Different pastes were prepared with 0, 10, 20, 30 and 40% of 

cement substitution by the residual catalyst, and named respectively as ECAT0%, ECAT10%, 

ECAT20%, ECAT30% and ECAT40%.  

The curves NCDTA were normalized by the mass of the materials used in their preparation and 

specific heats of these, in the temperature range of the assay. After normalized, to separate 

overlapped peaks, PeakFit
TM 

software [15], was applied. 

Samples, with the same degrees of substitution, were also analyzed by TG/DTG. The analyses were 

carried out using a TG/DTA instrument from TA Instruments, model 2960. The amounts was drying 

at 35°C for 1 h and heating at a rate of 10°C min
-1

 from 35 to 1000°C using 100ml min
-1

 of nitrogen 

as a purge gas. The water released in the decomposition of the calcium hydroxide, after 1, 7 and 28 

days of hydration, is determined by the loss of mass that occurs between the limits of temperature of 

corresponding peaks in the DTG curve. 

Compressive strength analysis was also performed, according to Brazilian norm: ABNT 7215/96 – 

Portland cement – Compressive strength determination. The prepared pastes were kept in cylindrical 

molds with 10 cm height and 5 cm diameter for 24 h and then removed to a wet chamber at 25°C 

with 100% humidity for a total of 28 days.  

Following these steps, the remaining ECAT was separated in two amounts. One was sieved and the 

fractions for analysis were separated and called respectively: ECATc (between 70 and 90µm), 

EACTm (between 44 and 74µm) and ECATf (smaller than 37µm). The other fraction was ground in 

a ball mill for one hour and called ECATg. The mixes, at this stage, were prepared by replacing 

24,5% of the original cement by this samples and the NCDTA, TG/DTG and compressive strength 

analysis was performed as previously described.  

Results and discussion 

Figure 1 presents the NCDTA curves of the samples ECAT0%, ECAT10%, ECAT20%, ECAT30% 

and ECAT40%. The first peak in the curves occurs due to formation of the ettringite and the second 

one is due to calcium silicates hydration, forming tobermorite.  

In the first 72 hours of hydration, the presence of residue increases the percentages of formation of 

ettringite and causes formation of smaller amounts of tobermorite.  

The total heat evolved was estimated by the respective accumulated NCDTA curve area on 

respective cement mass basis. The observed additional exothermal effects, with respect to the 

cement mass of each case, indicate that residual catalyst effectively react in the solidifying during 

the early cement hydration stages.  
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Fig. 1 - NCDTA curves and normalized cumulative heat (arbitrary units) of the samples ECAT0%, ECAT10%, 

ECAT20%, ECAT30% and ECAT40%.  

The NCDTA curves show overlapped exothermic peaks and the PeakFit deconvolution method was 

applied to separate this peaks. Figure 2 shows a typical plot of the method applied to the NCDTA 

curve of the paste ECAT10%. The area of each separated peak is directly proportional to the energy 

released from the respective exothermal hydration reaction.  

 
Fig. 2 – Original NCDTA curve and deconvoluted peaks of the sample ECAT10%.  

Figure 3 shows C3S and C3A peak area values in arbitrary units as a function of the waste content 

in the pastes. The C3S peak corresponding to the hydration products of tricalcium silicate, and C3A 

peak corresponding the hydration products of tricalcium aluminate.  It seems that C3S hydration is 

somehow affected by the presence of the waste, while C3A hydration is favored. The presence of 

alumina in the waste and the fact that much more water being consumed by the enhanced hydration 

reaction may result in less water available to promote C3S hydration. 

As a typical example of TG and DTG curves obtained, the figure 4 shows the TG/DTG of the 

sample ECAT10% after 28 days of hydration. The TG curves of the hydrated samples initially 

present a mass loss of water from 35°C due to the drying process performed in equipment for 1 h. 

Between 35 and 200°C, the loss mass is due to the tobermorite and ettringite dehydration. Between 

350 and 450°C the dehydroxylation of calcium hydroxide occurs, which is one of the main products 

of cement hydration and the pozzolanic activity can be evaluated by the consumption of this. 

Between 600-720°C occurs decarbonation of calcium carbonate present in cement.  
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The figure 5 shows the percentages of calcium hydroxide consumed estimated by the pozzolanic 

activity of residual catalyst in the degree of cement replacement after 1, 7 and 28 days calculated on 

initial cement mass bass. There is a greater consumption of calcium hydroxide after 7 and 28 days, 

indicating a higher pozzolanic activity during this period and a linear increase of pozzolanicity in 

relation to the percentage of substitution cement after 28 days of hydration process. 

 
Fig. 3 – Heat released (in arbitrary units) during the stages of hydration of tricalcium aluminate (C3A) and tricalcium 

silicate (C3S) in samples containing different percentages of cement replacement by ECAT. 

 
Fig. 4 – TG and DTG curves of the sample ECAT10% after 28 days of hydration. 

 

Fig. 5 – Percentage of calcium hydroxide consumed estimated by the pozzolanic activity of residual catalyst in the 

degree of cement replacement after 1, 7 and 28 days. 
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The results of the compressive strength tests are shown in Figure 6. Replacement of cement by 

original ECAT forms materials with lower resistance to compression. In the sample ECAT20% 

occurs a loss of approximately 30% of resistance.  

The highest consumption of calcium hydroxide evidenced by the TG/DTG curves do not correspond 

to a higher mechanical strength of the product. This is probably due to a lower compression of the 

waste in cement particles, due to their different diameters in relation to the cement 

Thus, seeking materials with higher compressive strengths, we conducted a study of the influence of 

particle size on the pozzolanic activity. The remaining ECAT was separated in two amounts. One 

was sieved and the fractions for analysis were separated and called respectively: ECATC (between 

70 and 90µm), EACTM (between 44 and 74µm) and ECATF (smaller than 37µm). The other 

amount was ground in a ball mill for one hour and called ECATG. The mixes, at this stage, were 

prepared by replacing 24,5% of the original cement by this samples. 

 
Fig. 6 – Compressive strength for samples ECAT0%, ECAT10%, ECAT20%, ECAT30% and ECAT40%. 

NCDTA curves obtained are shown in Figure 7, and after deconvolution, the percentages of C3S 

and C3A hydrate (arbitrary units) are shown in Figure 8. In the early stages of hydration the samples 

ECATG and ECATF have larger total heat generated than ECATM and ECATC as shown in the 

cumulative curves NCDTA.  

Hydration of the C3S is favored in samples containing fine and milled fractions of ECAT, which 

increases the percentage of tobermorita formed (Fig. 8). These samples show values of C3S 

hydration greater than all the samples previously analyzed in this work. 

 
Fig. 7 – NCDTA curves and normalized cumulative heat (arbitrary units) of the samples ECATC, ECATM, ECATF and 

ECATG. 
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Fig. 8 – Heat released (in arbitrary units) during the stages of hydration of tricalcium aluminate (C3A) and tricalcium 

silicate (C3S) in samples ECATC, ECATM, ECATF and ECATG. 

After TG/DTG analysis was possible to calculate the percentage of calcium hydroxide consumed by 

pozzolanic ration during periods of 1, 7 and 28 days. The results are shown in figure 9, where after 

28 days passed from the hydration process, still occurs pozzolanic reaction as shown by the 

increased consumption of calcium hydroxide in this period. Samples milled and fine fraction of 

ECAT, have higher pozzolanic activity after 28 days, confirming the results obtained in the early 

stages of hydration analysis NCDTA. 

 
Fig. 9 – Percentage of calcium hydroxide consumed estimated by the pozzolanic activity of residual catalyst in samples 

ECATf, ECATm, ECATc and ECATg after 1, 7 and 28 days. 

The results of mechanical compressive strength show a gain of resistance of compounds containing 

ground waste and fine fraction (Fig. 10). These results highlight the need for grinding the ECAT for 

its use as a pozzolanic additive in partial replacement of cement. The strength gain is justified by 

higher percentages of tricalcium silicate hydrate as seen by the curves NCDTA, higher consumption 

of calcium hydroxide after 28 days of hydration as seen by analysis TG / DTG, and the greater 

compression of waste particles milled with cement particles, which considerably decreases the voids 

present. 
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Fig. 9 – Compressive strength for sample ECAT0%, ECATc, ECATm, ECATf and ECATg. 

Conclusions 

- The deconvolution of the curves NCDTA allows evaluation of the degrees of hydration of 

the compounds involved. 

- The greater consumption of calcium hydroxide in the samples containing ECAT not 

necessarily causes gain compression strength of the formed compound, probably due to less 

compression of the particles of waste in the cement matrix due to the different particle sizes 

involved. 

- Grinding the ECAT enables greater pozzolanic activity of this waste when used in partial 

replacement of cement.  

- Fraction of waste particles smaller than 37µm, provide the formation of high-strength mortar 

mechanical compression.  
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Resumo. A produção de fundidos, através de ligas ferrosas e não ferrosas, vem crescendo 

gradativamente ao longo do tempo. A areia de fundição, classificada segundo a NBR 10.004 de 

2004 [1] na classe II, como não perigosa, é um dos principais resíduos gerados neste processo. Seu 

descarte adequado é um desafio para as indústrias. Sua principal destinação são os aterros 

industriais, os quais geram custos elevados e trazem preocupação ambiental. Neste contexto, este 

estudo objetiva analisar o desempenho de blocos de pavimentos intertravados quanto à absorção de 

água e a resistência à compressão, utilizando-se areia de fundição em substituição parcial à areia 

fina, a fim de oferecer uma alternativa para a reutilização desse resíduo industrial. A metodologia 

parte do recebimento e armazenamento das matérias primas (agregados miúdos, graúdos e 

aglomerantes) nos silos da fábrica, com a mistura feita e os blocos confeccionados, levam-se os 

blocos até a estufa por 24 horas. Com a cura concluída, são separados dois lotes para cada 

porcentagem de areia de fundição substituída para a realização dos ensaios laboratoriais, conforme 

preconizam as normas brasileiras revisadas (NBR). Quanto a absorção de água para o bloco em 7 

dias, observou-se que a mistura com 7,5% de areia de fundição absorve menor quantidade de água 

que a mistura de areia natural. Para 28 dias houve aumento de absorção de água. Quanto a 

resistência à compressão, aos 7 dias observou-se que a substituição de 2,5% de areia de fundição 

obteve maior resistência à compressão que os blocos fabricados somente com areia natural. Aos 28 

dias houve aumento de resistência nas misturas, em comparação aos 7 dias. 

Introdução 

O processo de fundição produz vários tipos de resíduos sólidos, sendo o principal deles a areia de 

fundição, gerado na etapa de desmoldagem de peças metálicas. Quando essa areia é lançada 

inadequadamente se torna um risco ao ambiente, pois pode alterar as características físicas, 

químicas e biológicas do solo e da água [2]. 

A preocupação com o meio ambiente é crescente em todo o mundo em função do consumo de 

recursos energéticos e matérias-primas e, também, pela geração de resíduos, que ocasionam 

aumento expressivo das áreas de aterro. A frente desta questão vem as indústrias, cada vez mais 

cobradas a atuar na minimização dos aspectos e impactos ambientais gerados nos processos de 

transformação da matéria prima em produto. Nesse contexto, a minimização desses impactos e a 

gestão socioambiental são fatores essenciais na busca pela da sustentabilidade. 

A legislação ambiental brasileira determina que os resíduos sólidos gerados durante os processos 

industriais devem ser depositados em aterros específicos ou incinerados. Tais resíduos, como a areia 

de fundição, quando depositados em aterros não controlados, prejudicam o lençol freático e, quando 

dispostos em aterros de resíduos industriais, apresentam custos elevados para a sua manutenção. 

Nessa esteira de preservação ambiental e de viabilidade econômica, a indústria da construção civil 

tem ocupado papel de destaque, por demandar grandes quantidades de materiais, apresentando-se, 
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portanto, como potencial consumidor de resíduos sólidos industriais e urbanos. A reutilização ou 

reaproveitamento da areia de fundição é uma opção de sustentabilidade, proporcionando economia 

de matéria-prima, redução de espaços destinados aos aterros para resíduos industriais e diminuição 

dos custos de coleta e de destinação. 

Este estudo tem como objetivo analisar o desempenho de blocos de pavimentos intertravados, 

quanto à absorção de água e a resistência à compressão, quando se utiliza areia de fundição em 

substituição parcial à areia fina, proporcionando uma solução para a reutilização desse resíduo 

industrial.  

Desenvolvimento 

A pesquisa foi planejada para ser desenvolvida em cinco grandes etapas, sendo que estas consistem 

em: 1) recebimento e armazenamento das matérias primas; 2) fabricação dos produtos; 3) realização 

dos ensaios 4) construção de uma calçada com piso de concreto para teste visual ao longo do tempo 

e; 5) análise dos resultados obtidos. 

Recebimento e armazenamento das matérias primas. A primeira etapa consiste no 

recebimento e armazenamento das matérias primas na empresa que fabrica os produtos em estudo 

(blocos para pavimentos intertravados). As matérias primas se dividem em agregados miúdos, 

agregados graúdos e aglomerantes. 

A chegada do agregado miúdo (areia natural) e da areia de fundição é realizada através do transporte 

rodoviário. A chegada do aglomerante (cimento) é a granel ou em sacas, também através de 

transporte rodoviário.  

O armazenamento destes agregados é realizado de forma a não ter contato com a umidade, ou seja, 

em um ambiente coberto. Logo após recebidos, são transportados até o silo através de um trator 

(Fig. 1). O cimento chega a granel, sendo depositado em silos de armazenamento do cimento.  

 
Figura 1 - Transporte dos agregados miúdos e graúdos até os silos 

O armazenamento da areia de fundição é realizado conforme preconiza a NBR 11.174 (1990) [3]. O 

resíduo, no local de armazenamento, está devidamente identificado constando a sua classificação. O 

local de armazenamento é fechado nos lados, possui contrapiso (assegurando assim a preservação 

ao meio ambiente, pois areia não irá ter nenhum contato com interpéries ao longo do tempo), e 

coberto. As Fig. 2 e 3 mostram o local de armazenamento da areia de fundição na empresa. 
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Figura 2 - Local fechado e sinalização para o armazenamento da areia de fundição 

 
Figura 03- Ambiente devidamente identificado, constando em local visível sua classificação 

Processo de fabricação.  O processo de mistura das matérias primas é realizado por sistema 

mecanizado, os agregados utilizados para a produção do produto foram areia de fundição, areia 

natural, pó de pedra e brita. Após a programação da máquina dosadora com as quantidades 

necessárias, obtém-se a informação de quais silos de armazenamento serão retirados os materiais, 

sendo estes lançados a uma esteira que os transfere ao Skip (equipamento responsável por levar a 

mistura de agregados até o misturador) e, então, adiciona-se cimento, água e aditivo (se necessário à 

mistura).  

A composição da mistura com substituição parcial de areia natural por areia de fundição é realizada 

junto ao silo dos agregados.  

A mistura concluída é transferida até a esteira com os moldes específicos de cada produto. Faz-se, 

então, a prensagem do produto, deixando-o pronto (Fig. 4), ficando 24 horas na estufa de cura. Vale 

resaltar que a cura dos produtos é de extrema importância, podendo ter grande influência na 

resistência. 

Com a conclusão da cura, foram separados dois lotes para cada porcentagem de substituição da 

areia de fundição para a realização dos ensaios. Para finalizar o processo de fabricação foi feita a 

cubagem automatizada. 
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Figura 4 – Prensagem do produto 

Ensaio de absorção de água. O ensaio de absorção de água nos blocos para pavimentos 

intertravados foi executado conforme preconiza a NBR 9.781 (1987) [4], com o propósito de 

analisar seu comportamento quanto à absorção de água aos 7 e 28 dias. 

Os pisos de concreto, após sua cura, foram imersos em água a temperatura ambiente por 24 horas. 

Após esse tempo, foram retirados e deixados parados por cinco minutos para que sua superfície se 

tornasse levemente seca, para em seguida serem pesado. Este processo foi repetido a cada duas 

horas, até que o resultado do seu peso fosse igual ou variasse em 0,5% de sua massa anterior. 

Prosseguindo com o ensaio, levaram-se os corpos de prova à estufa com temperatura a 110±5 °C, 

por 24 horas. Este processo foi realizado para que retirasse toda a umidade contida no bloco. Após, 

novamente pesaram-se os blocos para se obter os resultados. A repetição deste método foi realizado 

a cada 2 horas, até que o resultado do seu peso fosse igual ou variasse em 0,5% da sua massa 

anterior. 

A absorção de água que cada corpo de prova (bloco) obteve foi calculada através da seguinte (Eq. 

1): 
    A= ((m2-m1)/m1)x100.                         (1) 

Onde: 

A= é a absorção de cada corpo de prova, expressa em porcentagem (%); 

m1= é a massa do corpo de prova seco, expressa em gramas (g); 

m2= é a massa do corpo de prova saturado, expressa em gramas (g). 

Ensaio de resistência à compressão. Os ensaios de resistência à compressão foram realizados 

conforme a NBR 9.780 (1997) [5], que estabelece métodos para a resistência de peças pré-moldadas 

de concreto com destino à pavimentação de vias urbanas e pátios de estacionamentos. 

As idades de rupturas foram estabelecidas conforme especificações conhecidas. Além da idade 

característica de 28 dias que a norma prevê, foi escolhida a idade de 7 dias, para haver um 

comparativo. Os procedimentos para a realização deste ensaio foram os seguintes: Primeiramente os 

blocos foram capeados com argamassa de cimento e areia fina de traço 1:1 e espessura de 2 cm. 

(Fig. 5). 

Após a secagem do capeamento as peças foram imersas por 24 horas em um recipiente com água, 

com o objetivo de ter uma saturação completa no ensaio .Aos 7 e 28 dias, as peças foram 

submetidas ao ensaio de compressão buscando analisar o desempenho dos blocos em função de sua 

resistência (Fig. 6). 

 



 

315 

 

 
Figura 5 - Capeamento dos pisos de concreto 

 
Figura 6 - Ensaio de resistência à compressão nos pisos de concreto 

Construção da calçada com piso de concreto para teste visual ao longo do tempo. Para 

avaliar o comportamento dos pisos de concreto com a areia de fundição como se estivessem em uma 

edificação real, foram confeccionados no Campus da UNIJUÍ, uma calçada de pisos de concreto 

testando se os produtos irão mudar sua coloração bem como sua formação sob os efeitos de 

intempéries ao longo do tempo. A seguir será comentado a execução da calçada. 

O primeiro passo foi encontrar um lugar plano, com pouco desnível, e que estivesse em contato com 

o intenso fluxo de pessoas. Após isso, executou-se o pavimento intertravado (como calçada) 

conforme o projeto realizado contendo 2,86 m de largura por 4,00m de comprimento. Foi realizado, 

então, um pequeno reforço na base para a instalação do piso, depois de compactado e a base já 

regularizada colou-se o pó-de-brita com 4 cm de espessura, logo em seguida realizou-se o 

nivelamento da camada com uma régua, esse procedimento é demonstrado na (Fig. 7). 

Com camada do pó-de-pedra nivelada, a superfície ficou apta a receber as peças do piso de 

concreto. Então, foi colocado nas extremidades um fio de nylon para o correto alinhamento no 

momento da colocação das peças. Em seguida, é feito o selamento de juntas do pavimento com 

areia, passou-se então um “vassourão” para garantir que todos os vazios ficassem completamente 

cheios, e para finalizar o pavimento foi passado à placa vibratória por duas vezes garantindo que a 

areia preenchem-se totalmente as fugas entre as peças de cima para baixo. A Fig. 8 apresenta o 

pavimento intertravado finalizado, pronto para receber em sua superfície as mini paredes. 
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O pavimento é formado com piso de concreto no qual contém 10% de areia de fundição em função 

da substituição por areia natural. 

 

 
Figura 7 - Nivelamento com pó-de-pedra 

 
Figura 8 - Pavimento intertravado finalizado 

Resultados e discussões 

Absorção de água. Os resultados do ensaio de absorção de água para os pisos de concreto em 7 

dias estão apresentados na Fig. 9. Analisando-se as misturas com a substituição de diferentes 

percentuais de areia de fundição, e uma mistura feita com areia natural, observa-se que a mistura 

com 7,5% de areia de fundição absorve uma menor quantidade de água do que a mistura que 

contém somente areia natural. 

Na Fig. 10 apresentam-se os resultados obtidos aos 28 dias. A mistura com 5% e 7,5% com areia de 

fundição obteve um menor resultado de absorção de água com 4,17% quando comparada com as 

demais amostras. 

A amostra de pisos de concreto deve apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 

6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior do que 7%.  Para as amostras analisadas 

todos os resultados foram satisfatórios e nenhuma das misturas ultrapassou o permitido com 7 e 28 

dias. 
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Figura 9 - Resultados de absorção de água aos 7 dias 

 
Figura 10 - Resultados de absorção de água aos 28 dias 

Resistência à compressão. Conforme discutido anteriormente, o ensaio realizado para avaliação 

do desempenho dos pisos de concreto foi o de resistência à compressão, sendo importante para a 

produção dos blocos de pavimentos intertravados. Os resultados obtidos através da média do 

rompimento dos blocos com diferentes substituições de areia de fundição aos 7 dias, estão expostos 

na Fig. 11. 

 
Figura 11 - Resultados do ensaio de resistência à compressão aos 7 dias 
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Analisando e comparando os resultados das misturas, observa-se que a substituição de 2,5% de areia 

de fundição obteve uma maior resistência à compressão chegando a 46,87 MPa, sendo maior que a 

resistência do bloco fabricado somente com areia natural. 

Na Fig. 12 são apresentados os resultados para os 28 dias de idade dos blocos. 

 
Figura 12 - Resultados do ensaio de resistência à compressão aos 28 dias 

Com um tempo de cura maior, destacou-se o aumento de resistência nas misturas, resultando 

valores superiores aos apresentados aos 7 dias de idade. A mistura de 17,50% e 10% com a 

substituição de areia de fundição chama a atenção por apresentar significo aumento de resistência 

em relação às demais misturas, chegando a resultados expressivos de 52,6 MPa e 50,51 MPa. 

Avaliação visual da calçada com piso de concreto.  Com aproximadamente 2 meses de 

avaliação visual na construção da calçada executada com pisos de concreto, pode-se ter como 

conclusão até o momento que o pavimento se encontram com excelente aparência e sem manchas. 

Não houve mudança de coloração nas superfícies dos mesmos. A Fig. 13 mostra o pavimento no 

mês de dezembro deste ano, onde se percebe claramente que não ocorreu nenhuma mudança visual 

no estado dos pavimentados. 

 
Figura 13 - Pavimento no mês de dezembro 
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Conclusões 

A pesquisa se encontra em andamento, sendo necessária, ainda, a realização do ensaio de lixiviação. 

Pode-se concluir até o momento que os blocos de pavimentos intertravados com a substituição de 

parte da areia natural por areia de fundição, vêm dando resultados significativos, pois apresentam 

uma menor absorção e uma maior resistência que o bloco de pavimento intertravado natural, 

conforme a norma recomenda.   

Quanto à aparência superficial do bloco, não ficou comprometida em função da substituição da área 

natural pela areia de fundição. 
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Resumo. Uma das principais problemáticas de gestão urbana tem sido o destino dos resíduos 

sólidos e para tal são exigidas medidas que minimizem os impactos no meio ambiente. No caso 

dos resíduos da indústria de calçados, especificamente os de Etileno Acetato de Vinila (EVA), 

estudos têm demonstrado que é possível a sua reciclagem como agregado leve na fabricação de 

blocos cimentícios (bloco EVA), para aplicação em paredes sem função estrutural. Neste 

artigo, apresenta-se parte de um estudo de durabilidade de paredes executadas com blocos 

EVA, no qual tem sido avaliado experimentalmente o comportamento de mini paredes (60 cm x 

60 cm), considerando a interface entre os componentes e as argamassas (assentamento e 

revestimento), quando submetidas a ciclos sucessivos de calor e choque térmico. Os ensaios 

têm sido realizados de acordo com a metodologia prevista na NBR 15575-4 (ABNT, 2013), 

utilizando-se uma câmara térmica (em escala reduzida), programada para 10 ciclos contínuos 

de choque térmico, através de um sistema automatizado. Os resultados dos ensaios realizados 

com mini paredes com bloco EVA têm sido comparados com mini paredes com tijolo cerâmico 

(material mais usual no Brasil para confecção de alvenarias de vedação). As amostras já 

ensaiadas apresentaram resultados satisfatórios, visto que não ocorreram fissuras, trincas, 

descolamentos de revestimento e da argamassa de assentamento dos componentes, nem mesmo 

qualquer outra deterioração em ambas as faces das mini paredes. Considerando que os dados 

obtidos indicam bom desempenho das mini paredes com blocos EVA, destaca-se o potencial de 

reciclagem dos resíduos de EVA para essa finalidade. 

Introdução 

O caso da indústria calçadista chama atenção, em razão de em seu processo de produção gerar 

vários tipos de resíduos. Dentre eles, estão as aparas (sobras) das placas expandidas de Etileno de 

Acetato de Vinila (EVA), oriundos do processo de corte da sola, entressola ou palmilha do calçado. 

Esta problemática tem demandado soluções, principalmente nas regiões onde tais atividades se 

concentram. No Brasil, sabe-se que a produção de calçados é predominante na região Sul, seguida 

da região Sudeste. Mas, desde as últimas décadas, com a migração de parte dessa indústria para a 

região Nordeste, os Estados Ceará, Paraíba e Bahia têm apresentado crescimento na produção de 

calçados e devem também ter preocupações com o tratamento de seus resíduos. Então, a reciclagem 

desses resíduos se apresenta como uma alternativa interessante para a incorporação desses materiais 

em outros produtos. Dentre as alternativas nos estudos de pesquisa básica aplicada é interessante 

destacar a experimentação de novos materiais, que possam ser utilizados nas edificações. No caso 

mailto:anabeatrizqueiroga@yahoo.com.br
mailto:anabeatrizqueiroga@yahoo.com.br
mailto:anabeatrizqueiroga@yahoo.com.br
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específico dos resíduos de EVA, estudos anteriores demonstram que há boas perspectivas de sua 

incorporação em componentes, à base de compósitos cimentícios, utilizáveis na construção civil. 

Tais estudos, realizados nos últimos anos, contemplam uma evolução no desenvolvimento de um 

bloco cimentício (Bloco EVA), sem função estrutural, que utiliza os resíduos de EVA como 

agregado leve em substituição aos agregados naturais [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Tal evolução basicamente 

demonstra adequada resposta do bloco EVA (39 cm x 19 cm x 09 cm), no que se refere ao seu 

desempenho mecânico. Levando-se em conta as características do resíduo EVA (possui baixa massa 

específica, tem boas características acústicas e térmicas, é estável, inerte, não suscetível a fungos) e 

que ele pode ser aproveitado como agregado sintético na elaboração de compósitos leves.  

O presente artigo aborda o uso desse bloco EVA, para confecção de alvenarias de vedação vertical 

externas. A vedação vertical é um dos principais elementos de uma edificação, a qual se entende 

como sendo o subsistema do edifício constituído por elementos que compartimentam e definem os 

ambientes internos, e fornecem proteção lateral e controle contra a ação de agentes indesejáveis [7]. 

Considera-se a principal responsável por características ligadas ao conforto higro-térmico e 

acústico, pela segurança de utilização e frente a ações excepcionais (como por exemplo, no caso de 

incêndios) e pelo desempenho estético que proporciona valorização do imóvel. Suas características 

condicionam também a possibilidade de ocorrência de problemas patológicos, nos seus próprios 

componentes – alvenaria e revestimentos - ou nos subsistemas que nela estão localizados como as 

instalações prediais, ou ainda nos problemas de interface com os demais subsistemas dos edifícios. 

Além disso, um sistema de vedações deve apresentar propriedades ou requisitos de desempenho, 

entre eles: desempenho térmico, desempenho acústico, estanqueidade à água, controle da passagem 

de ar, proteção e resistência contra a ação do fogo, desempenho estrutural, controle de iluminação e 

durabilidade [8]. 

Tem-se como objetivo, verificar o comportamento de alvenarias de vedação vertical externa, 

executadas com blocos EVA, expostas à ação de calor e choque térmico, utilizando mini paredes 

(amostras reduzidas), considerando a simulação da ação da chuva e do sol, sobre essas vedações 

externa e comparar os resultados com amostras executadas com tijolos cerâmicos, material mais 

usual no Brasil para confecção de alvenarias. Para que uma vedação vertical cumpra adequadamente 

as funções para a qual é projetada e construída a mesma deverá atender a diversos requisitos e 

critérios de desempenho [9]. Dessa forma, tendo como base a norma de desempenho de edifícios 

residenciais de até 5 pavimentos NBR 15575-4/2013 [10], verificou-se o comportamento de 

alvenarias de vedação vertical externa, expostas à ação de calor e choque térmico, utilizando mini 

paredes, que são amostras reduzidas de um sistema de vedação vertical, neste caso são vedações 

externas, pois são as que se encontram expostas as intempéries da natureza, tais como a ação da 

chuva e do sol. Estes sensaios possibilitaram verificar se após tais ciclos de calor seguidos de 

molhagem com água, as vedações apresentaram fissuras, trincas entre outras patologias que afetam 

a durabilidade da vedação e se ocorreram alterações no desempenho do sistema de alvenaria, 

decorrente da movimentação diferenciada entre os materiais.  

No estudo realizado por Miranda [11], sobre os revestimentos de argamassa executados com 

incorporação de entulho reciclado, executou-se ensaios de choque térmico com base no método do 

IPT [12], diferetemente do que está sendo aplicado na presente pesquisa, ou seja, agora optou-se por 

fazer uma adaptação da atual Norma da ABNT [10]. No estudo citado o autor [11], confeccionou 15 

paredes com dimensões de 2,35 m x 1,3 m, executadas com blocos de concreto convencional, onde 

foram aplicados os diferentes tipos de revestimentos que se desejava avaliar. O ensaio de choque 

térmico foi realizado manualmente através de 10 ciclos, utilizando como fonte de calor um painel 

radiante e como estratégia para resfriamento um dispositivo em tubo de PVC perfurado, para 

aspersão da água na superfície da parede revestida. O tubo de PVC perfurado foi fixado junto ao 

topo das paredes ensaiadas. As temperaturas durante os ensaios foram medidas através de um 

termômetro a laser.  

Vilató e Franco [13] desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de investigar sobre a 

estanqueidade da alvenaria, ou seja, a resistência a penetração da água de chuva em alvenaria 
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estrutural. O autor também utilizou o método do IPT [12] para realização do ensaio de choque 

térmico nas alvenarias ensaiadas, que da mesma forma que Miranda [11] foi executado de maneira 

manual, utilizando um painel radiante para alcançar 80 ºC e um rolo de espuma molhado com água 

para reduzir a temperatura até 20 ºC.  

Vale ressaltar o carácter inovador do presente estudo, que diversamente das pesquisas citadas, os 

ensaios propostos que correspondem a 10 ciclos de choque térmico foram realizados de forma 

contínua, devido ao processo de automação realizado na câmara de ensaio, que foi adaptada. Além 

disso, o reduzido tamanho das amostras avaliadas neste estudo é também um diferencial importante 

em relação às pesquisas dos autores mencionados e isto pode ser interessante, caso o procedimento 

se mostre potencialmente válido, em razão da possibilidade de economia de uso de materiais 

durante os experimentos. 

Metodologia 

Os ensaios de verificação do comportamento de vedações verticais externas submetidas a ciclos 

sucessivos de calor e choque térmico foram realizados no interior de uma câmara térmica adaptada. 

Esta câmara possbilita a realização dos ensaios de choque térmico da seguinte forma: a radiação é 

gerada através de um painel radiante composto por 16 (dezesseis) lâmpadas incadescentes, 

totalizando uma potência de 1900 W, posicionado a uma distância de 30 cm da amostra (mini 

parede). A aspersão da água foi realizada através de uma tubulação horizontal em CPVC perfurada 

que permitiu a completa molhagem das amostras (Fig. 1).  

A câmara térmica possui um sistema de automação que permite que os ciclos de calor e choque 

térmico sejam realizados automaticamente e de forma initerrupta, para isto foram realizados 

diversos testes a fim de ajustar o sistema, determinando assim a duração dos ciclos de acordo com 

as temperaturas exigidas pela NBR 15575-4/2013 [10].  

 
Figura 1: Câmara Térmica 

Nos ensaios realizados, as amostras foram confeccionadas com dois materiais diferentes, sendo eles: 

Blocos EVA e tijolos cerâmicos. Para execução das mini paredes compostas por blocos EVA, foram 

produzidos no laboratório os blocos EVA (Fig.2a) com as dimensões e teores de EVA apresentadas 

na Tabela 1. Para a execução das mini paredes com tijolos cerâmicos, os mesmos foram adquiridos 

em comércio local (Fig.2b).  
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Tabela 24: Identificação dos componentes utilizados na preparação das mini paredes 

Componentes 
Dimensões 

comprimento x altura x lagura [cm] 
Teor de EVA 

[%] 

Massa dos blocos 

[kg] 

Tijolo Cerâmico 19 x 19 x 9 - 2,5 

Blocos EVA 39 x 19 x 9 60 6,7 

  

Figura 2: Materiais utilizados para confecção das mini paredes 

Para realização do experimento foram confeccionadas quatro mini paredes (60 cm x 60 cm), sendo 

duas sem revestimento e duas com revestimento (reboco/massa única) e pintura com cal, dentre elas 

duas confeccionadas com blocos EVA e duas confeccionadas com tijolos cerâmicos. Para produção 

dos blocos EVA utilizou-se a proporção entre os agregados graúdos (EVA - Dmáx=9,5 mm) e 

miúdos (areia - Dmáx=2,4 mm) 60% e 40% respectivamente. O cimento Portland utilizado foi CP II 

F 32, adotando-se os controles de produção consolidados, já descritos em pesquisas anteriores [6]. 

A moldagem dos blocos EVA foi feita em máquina vibro-prensa semi automática. Após a sua 

moldagem eles foram levados para cura úmida (UR>95% e T= 25 ºC), os quais permaneceram por 

24 horas, sendo em seguida colocados em tanques de cura com água saturada com cal, até 

completarem 28 dias de idade, quando foram realizados os ensaios de resistência à compressão, a 

partir de cinco exemplares. Os blocos EVA tiveram valor médio de resistência à compressão maior 

do que 1,3 MPa e valor médio de absorção de água igual à 9,2 % . Os blocos foram assentados com 

argamassa no traço 1:2:10 (cimento:cal:areia), e esperou-se 3 dias para realização da cura. Para o 

revestimento foi executado o chapisco com traço 1:3 (cimento:areia), esperando-se 3 dias para 

realização da cura, e em seguida o reboco/massa única com traço 1:2:10 (cimento:cal:areia), 

esperou-se 21 dias para realização da cura e em seguida a parede foi pintada com cal. O mesmo 

procedimento foi adotado para as mini paredes confeccionadas com tijolos cerâmicos (Fig. 2). 

 
Figura 2: Confeccção das mini paredes 

No que diz respeito à instrumentação das mini paredes, foram utilizados 5 (cinco) sensores de 

temperatura, instalados na superfície que simula a face externa da alvenaria (um central e 4 

periféricos (Fig.3). Os sensores de temperatura são termopares do tipo T (cobre + constantan) que 

foram conectados a um Sistema de Aquisição de Dados 840AMX, o que possbilitou a geração de 

gráficos que comprovam o padrão das temperaturas antigidas nos ciclos de calor e choque térmico. 

Conforme a metodologia prevista na NBR 15575-4/2013 [10], as mini paredes foram submetidas a 

10 ciclos automáticos e alternados entre calor e aspersão com água para produzir o choque térmico, 

constituindo cada ciclo das seguintes etapas: 
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- Radiação de calor até atingir na mini parede a temperatura superficial de 80°C ± 3°C (duração de 1 

hora), quando foi mantida nesta temperatura por mais 1 hora, totalizando um período de radiação de 

120 minutos por ciclo.  

- Aspersão de água, imediatamente após a supressão da radiação de calor (Fig.1). Se estabeleceu um 

período de 15 minutos, até a mini parede atingir a temperatura superficial igual a 27°C ± 3°C. 

Apesar da NBR 15575-4/2013 [10] sugerir a temperatura superficial igual a 20°C ± 3°C. A 

temperatura utilizada na presente pesquisa deve-se ao fato de que na cidade de João Pessoa-PB, a 

mesma fica em torno de 25°C ± 3°C.            

 
Figura 3: Posicionamento dos sensores de temperatura na mini parede 

Análise dos resultados 

As temperaturas obtidas na face exposta das mini paredes estão representadas graficamente na 

Figura 4. O sistema de automação da câmara térmica permitiu um controle das temperaturas em 

função de um controle da duração dos ciclos. Desta forma todas as amostras (sem revestimento e 

com revestimento) obtiveram o mesmo padrão. O ciclo de calor que compreende o aquecimento da 

mini parede até atingir a temperatura de 80°C ± 3°C teve 60 minutos de duração, em seguida 

permaneceu por mais 60 minutos nesta temperatura, até ser resfriada por 15 minutos, atingindo uma 

temperatura superficial de 27°C ± 3°C, totalizando 135 minutos por ciclo, sendo um total de 10 

ciclos dessa forma o ensaio completo teve uma duração de 1350 minutos (Fig. 4).  

 
Figura 4: Gráfico com as temperaturas obtidas nos 10 ciclos de calor e choque térmico nas mini paredes 

No período de aquecimento na face exposta ao calor das amostras, a temperatura se inicia abaixo 

dos 30 °C, gradativamente se eleva até atingir 80 °C. Através do sistema de automação da câmra 

térmica ao atingir tal temperatura na superfície da mini parede, o sistema permite a estabilização 

controlada desta temperatura, para que a mesma permaneça neste patamar por mais 60 minutos (Fig. 

5). 

O período onde ocorre o choque térmico nas mini paredes, ou seja, o momento em que o sistema de 

radiação é desligado automaticamente e em seguida a amostra é resfriada (molhada) até atingir 

temperatura abaixo dos 30 °C acontece em um período de 15 minutos (Fig. 6). 
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Figura 5: Gráfico com as temperaturas obtidas em 1 (um) ciclo de calor e choque térmico  nas mini paredes  

 
Figura 6: Gráfico com as temperaturas obtidas no período de molhagem das mini paredes 

Antes e ao final dos 10 ciclos de calor e choque térmico nas mini paredes, as mesmas foram 

observadas através de uma análise visual das superfícies das amostras, a fim de identificar quaisquer 

modificações (patologias) que ocorressem antes e após os ensaios. Este procedimento foi realizado 

com todas as amostras.  

Na primeira amostra ensaiada, a mini parede com blocos EVA sem revestimento. Observou-se que 

não houve a ocorrência de fissuras, trincas e descolamentos na argamassa de assentamento, ou 

mesmo qualquer outra deterioração em ambas as faces da mini parede (Fig. 7). Vale salientar que 

para a amostra com blocos EVA sem revestimento, devido o processo de fabricação do bloco, o 

mesmo apresenta irregularidades em sua superficie, com acabamento superficial rugoso. 

Na segunda amostra a mini parede EVA com revestimento, após os 10 ciclos de calor e choque 

térmico, também não ocorreu nenhuma fissura, trinca ou descolamento da argamassa de 

revestimento na sua interface com os blocos EVA. Dessa forma é realizada uma comparação das 

amostras antes e após o ensaio (Fig. 8). 

Ao analisar as amostras em tijolo cerâmico, os resultados também foram satisfatórios. 

Primeiramente a mini parede com tijolo cerâmico sem revestimento. Após o ensaio, a amostra se 

encontrou em perfeito estado, não havendo o aparecimento de nenhuma patologia (Fig. 9). Na 

segunda amostra com tijolo cerâmico, dessa vez com revestimento, após os 10 ciclos de calor e 

choque térmico, também não ocorreu nenhuma fissura, trinca ou descolamento da argamassa de 

revestimento na sua interface com os tijolos cerâmicos (Fig. 10). 
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Figura 7: Mini parede EVA sem revestimento 

 

Figura 8: Comparação da mini parede EVA com revestimento, antes e após o ensaio composto por ciclos de calor e 

choque térmico  

Conclusões 

No presente estudo, ressalta-se o seu carácter inovador, que diferentemente das pesquisas já 

existentes, os 10 ciclos de calor e choque térmico foram realizados de forma contínua, através do 

projeto de automação da câmara térmica. Além disso, o reduzido tamanho das amostras avaliadas 

nesse estudo constitui também um diferencial importante, visto que futuramente pôde-se realizar o 

mesmo ensaio em amostras com maiores dimensões, a fim de comparar os resultados. Caso o 

procedimento se mostre potencialmente válido, será possível comprovar a eficácia dos ensaios em 

mini paredes, possibilitando economia no uso de materiais durante os experimentos, e diminuição 

de resíduos.  

Considerando os resultados satisfatórios obtidos, pode-se destacar que o potencial de 

aproveitamento dos resíduos de EVA para fabricação de blocos de vedação é promissor.  Neste 

sentido, destacam-se alguns aspectos importantes observados nas mini paredes após os ciclos de 

calor e choque térmico: 

-Não ocorreu descolamento da argamassa de assentamento na sua interface com o bloco EVA ou na 

sua interface com os tijolos cerâmicos; 

-Não houve o aparecimento de fissuras, trincas, nem descolamento da argamassa de revestimento na 

sua interface com o bloco EVA ou na sua interface com os tijolos cerâmicos. 

-As mini paredes com blocos EVA obtiveram os mesmos desempenhos satisfatórios que as mini 

paredes com tijolos cerâmicos, evidenciando que o material não convencional (Bloco EVA) 

correspondeu às expectativas, se comparado ao material convencional mais usual para confecção de 

alvenarias sem função estrutural no Brasil (tijolo cerâmico). 
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Figura 9: Mini parede com tijolo cerâmico sem revestimento, ausência de trincas ou descolamento da argamassa de 

assentamento 

 
Figura 10: Mini parede com tijolo cerâmico com revestimento, ausência de trincas ou descolamento da argamassa 

de revestimento 
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Resumo. Para transpor a vasta rede hidrográfica brasileira, os acidentes geográficos portugueses e 

os mais diversos obstáculos, frequentemente constroem-se pontes. Em estradas vicinais estas são 

feitas frequentemente com madeira encontrada nas proximidades. Para que se aumente a 

durabilidade e resistência, o tabuleiro pode ser construído em concreto. O uso de partículas de 

borracha na fabricação deste tabuleiro permitiria destinação adequada aos resíduos de pneus, além 

de conferir vantagens como melhor absorção de impacto, menor fissuração e demais propriedades 

estudadas na literatura. Para analisar o comportamento à flexão da superestrutura destas pontes 

mistas, foram construídas 10 vigas mistas de seção T, com alma de madeira (simulando longarinas) 

e mesa superior em concreto armado (simulando a largura colaborante do tabuleiro), com 

porcentagens variadas de resíduo de borracha. A união entre a laje e a viga de madeira foi feita pela 

colagem de barras de aço CA50 coladas em “X” para que se reduzissem os custos de fabricação, 

mantendo alta rigidez na ligação. Foi feita a caracterização dos materiais constituintes e a 

instrumentação das vigas mistas com extensômetros elétricos e relógios comparadores. Foram 

rompidas à flexão e analisadas, encontrando-se a porcentagem ideal de borracha acrescida em 

função de demais propriedades mecânicas. 

Introdução 

Muitos países, como o Brasil e Portugal, possuem vasta rede hidrográfica ou relevo muito 

acidentado e mesmo em condições propícias para o transporte fluvial, o sistema mais desenvolvido 

de transporte é o rodoviário e em segundo lugar o ferroviário. Principalmente após 1956 [2] o setor 

de infraestrutura de transportes brasileiro se voltou quase que totalmente ao rodoviário como 

estratégia política de governo. 

Para que os trens e automóveis, em especial os caminhões de carga, possam transpor os rios, outras 

estradas e os acidentes geográficos, frequentes na paisagem lusitana, e deste modo fazerem circular 

as mercadorias e movimentar a economia dos países, é comum se construir, principalmente em 

pequenas e médias propriedades, pequenas pontes de madeira, por serem mais baratas que as pontes 

de concreto e por muitas vezes se dispor da matéria-prima na própria região. 

O uso de madeiras de reflorestamento é uma alternativa interessante, uma vez que possuem 

resistência adequada para o uso em estruturas, realizam a captura de carbono, diminuindo o gás 

carbônico atmosférico, e provém de matas do plantio do próprio homem, não agredindo o meio 

ambiente com o uso de espécies nativas. 

Ao trafegar pelo tabuleiro de madeira, os pneus dos automóveis o desgastam na medida em que vão 

se desgastando. Estes pneus desgastados podem ser recapeados, procedimento em que se diminuem 

os custos e se poupa a natureza da sua disposição inadequada. 

Mesmo sendo um processo ambientalmente menos agressivo, a recapagem ainda gera um resíduo 

inerte, que se constitui de fibras de borracha, as quais possuem baixa compactação, o que dificulta 
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sua deposição em aterros sanitários e alto tempo de decomposição para sua disposição na natureza, 

constituindo uma preocupação ambiental em escala mundial. 

O tabuleiro de madeira desgastada das pontes pode ser substituído por concreto armado, o que 

confere maior rigidez e resistência às cargas dinâmicas solicitantes. 

O uso da borracha na construção deste tabuleiro, embora possa apresentar uma pequena diminuição 

na sua resistência última à compressão, pode trazer várias vantagens como melhor absorção de 

impacto, menor fissuração, maior resistência à abrasão dentre outras propriedades que podem 

contribuir com o aumento da vida útil da estrutura ao passo em que se contribui com uma 

alternativa para o problema mundial da destinação adequada do resíduo. 

Pontes mistas de madeira e concreto são conhecidas e utilizadas em várias partes do mundo em 

número pouco expressivo em relação às demais, enquanto que a inovação do concreto com borracha 

aplicado neste tipo de construção ainda não foi utilizada, talvez por não ser conhecida ou 

normatizada. 

Objetivos: 

Este artigo analisa o comportamento mecânico da superestrutura de pontes mistas de madeira e 

concreto ao se adicionar partículas de borracha, por meio de testes de flexão em vigas mistas de 

seção T, com alma de madeira (simulando vigas principais) conectadas por barras de aço à mesa 

superior em concreto armado com borracha (simulando a laje), analisando-se a madeira, o concreto 

e o conjunto, de modo a se determinar a porcentagem ideal de adição de borracha a este tipo de 

estrutura 

Revisão Bibliográfica: 

Pontes Mistas de Madeira e Concreto. Em estradas de trânsito local ou dentro de propriedades 

agrícolas, muitas pontes de pequenos vãos são construídas com madeira existente na região e a 

maioria foi construída sem projeto. Por este motivo, muitas pontes se deterioram facilmente e 

tornam-se inadequadas ao tráfego usual de veículos pesados [3]. 

A vida útil destas pontes, bem como sua capacidade de carga, podem ser aumentadas construindo-se 

uma laje de concreto sobre elas [4], o que faz o concreto, na parte superior, ser comprimido 

enquanto a madeira, na parte inferior, tracionada e o desgaste pelas rodas dos veículos ser 

diminuído, quando em atrito com o concreto. 

O uso de estruturas mistas de madeira e concreto não está restrito a pequenos vãos, como exemplo a 

Keystone Wye Bridge, na Dakota do Sul, EUA [5] mostrada na Figura 1, a qual foi feita em madeira 

laminada colada. 

Segundo CECCOTTI [6], a construção da laje de concreto sobre a estrutura de madeira pode 

triplicar sua capacidade de carga e até quadruplicar sua rigidez em relação às pontes apenas de 

madeira. 

Para que as vigas de madeira e o tabuleiro de concreto trabalhem em conjunto na flexão, estes 

devem estar solidarizados. Esta ligação pode ser constituída de cavilhas, pregos, parafusos, chapas 

metálicas ou pinos de aço [4]. 

O módulo de deslizamento destes conectores foi avaliado por MATTHIESEN [7], quem por meio 

de testes padronizados “push-out” analisou a eficiência de diversos tipos de conectores, como 

mostra a Figura 2, posicionados perpendicularmente à madeira ou dispostos em “X”, sendo que esta 

última disposição em aço CA50 se mostrou mais eficiente com a vantagem de ser o mais barato 

entre os conectores analisados, pois pode ser feito cerrando-se barras de aço de uso corrente nas 

construções. 
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Figura 1 – Keystone Wye Bridge - Ponte mista de madeira laminada colada e concreto [5]  

 
Figura 2 – Tipos de conectores utilizados em estruturas mistas de madeira e concreto[7] 

O possível descolamento destes conectores de aço fixados às madeiras, com a ação das intempéries 

somada às vibrações provindas do tráfego de veículos, poderia comprometer a ligação, portanto, é 

aconselhável a fixação dos mesmos com resina epóxi de baixa viscosidade [3]. 

Resíduo de Borracha. A indústria automotiva produziu 66,9 milhões de pneus em 2011 [8]. 

Este material leva cerca de 150 anos para se decompor em aterros sanitários, onde por ser material 

de difícil compactação, acaba por ocupar grandes volumes. Na natureza, a completa decomposição 

dos pneus pode durar por mais de 600 anos, com o risco de acumular água propiciando a instalação 

de insetos e outros animais vetores de doenças [8]. 

A maior parte destes pneus inservíveis é descartada diretamente na natureza, sem preocupação 

ambiental, o que gera poluição das matas, rios e lagos e, se queimados, liberam fumaça negra 

podendo contaminar todo o biossistema [9]. 

O recapeamento ou recauchutagem de pneus surgiu como forma de se reconstituir a parte externa do 

pneu que mais se desgasta ao atritar diretamente com o solo. Por prolongar a vida útil do pneu, esta 

prática foi incentivada pelo CONAMA, que impôs regras para que os preços de pneus 

recauchutados fossem reduzidos e para que os preços dos pneus novos fossem elevados no Brasil. 

A prática da recauchutagem faz com que se diminua a poluição ao retardar o descarte dos pneus, 

como consta no boletim de orientação técnica da Goodyear [10], porém ainda gera o resíduo inerte 

mostrado na Figura 3, o qual se acumula proporcionalmente ao aumento da prática. 

Com o objetivo de se retirar estes poluentes da natureza e dar-lhes destinação adequada do ponto de 

vista ecológico, a Engenharia Civil tenta se adaptar para incorporar tais materiais às suas 

construções e, desta forma, criar mais uma alternativa para se cumprir a resolução 416/09 do 

CONAMA [12], que dispõe sobre uma destinação menos impactante do ponto de vista ecológico 

dos pneus inservíveis no Brasil. 

 



 

334 

 

 
Figura 3 – Resíduo de recauchutagem de pneus Fonte: Santos [11] 

 

Segundo BATAYNEH, MARIE e ASI [13] mesmo que a resistência a compressão se reduza com a 

adição de borracha ao concreto, tal adição ainda poderia ser vantajosa ao conferir propriedades úteis 

e ao mesmo tempo atender aos requisitos de resistência exigidos para a aplicação do mesmo. 

A incorporação da borracha ao concreto, na forma de pó tratado, melhora a aderência e aumenta a 

resistência à abrasão [14], pode aumentar a vida útil do mesmo, uma vez que se mostrou eficaz no 

combate à ação de agentes químicos, de altas temperaturas e de entrada de água no concreto [15], o 

que possibilita seu uso em ambientes agressivos devido também à menor permeabilidade do ar [16]. 

A adição de resíduo de borracha confere ao concreto comportamento mais plástico em relação ao 

concreto comum, como mostra a Figura 4 [13]. 

 
Figura 4 – Relação entre tensão e deformação para diferentes conteúdos de borracha [14] 

O comportamento mais plástico deste tipo de concreto, com maiores deformações, propicia menor 

incidência de fissuras[17] e maior resistência a cargas dinâmicas [11,18]. Esta propriedade é 

interessante para pontes, pois a menor incidência de fissuras nas peças solicitadas frequentemente 

por grandes cargas dinâmicas, proveria maior durabilidade ao conjunto ao proteger as armaduras 

das intempéries. 

Materiais e Métodos de Ensaio 

Para se realizar este estudo, optou-se por madeiras de reflorestamento às nativas, visando preservar 

o ambiente nativo das agressões humanas, visto que existem várias espécies de madeira de 

reflorestamento, como a de Eucalipto da espécie Eucalyptus citriodora, que são madeiras de alta 

resistência pertencentes ao grupo das dicotiledôneas da classe C-40 com grande capacidade de 

carga, portanto passíveis de serem utilizadas como estrutura. 

Foram utilizadas madeiras serradas de seção retangular 5x15 cm, numeradas, caracterizadas e 

ensaiadas de acordo com a NBR 7190 (1997) [19], após atingir o equilíbrio higrostático com o ar 

para que os resultados obtidos fossem fiéis à sua condição de umidade na ruptura das vigas mistas. 

As vigas foram caracterizadas por meio de ensaios não destrutivos de flexão estática com vão L 

igual a 300 cm, com carga aplicada no centro e, por meio de um relógio comparador, o 

deslocamento vertical foi limitado em L/200, conforme o esquematizado na Figura 5. 
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Figura 5 – Esquema de ensaio de flexão estática da madeira. 

Por meio da equação (1), de módulo de elasticidade para carga concentrada em viga biapoiada, foi 

determinado o módulo de elasticidade de ambos os lados de cada viga de madeira, ao se obter a 

relação entre carga aplicada e deslocamento vertical (“flecha”) pelo sistema de aquisição de dados, 

escolhendo-se o lado de maior resistência na posterior construção da laje de concreto. 

I

L
E
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     (adaptada da NBR7190/97)     (1) 

Onde: 

 E = Módulo de elasticidade 

 P = Carga aplicada 

 L = Vão 

 = Deslocamento 

 I = Inércia da viga 

A madeira foi ensaiada à compressão axial, módulo de elasticidade, densidade, umidade e 

cisalhamento considerando a umidade de acordo com a mesma norma. 

Por serem facilmente encontrados em obras correntes e de baixo custo, os conectores escolhidos 

foram feitos com barras de aço CA-50, com diâmetro de 8 mm, 125 mm de comprimento total, 

dispostos em “X” (3cm de dobra) de 15 em 15 cm para que se obtivesse maior eficiência na ligação, 

conforme os estudos de MATTHIESEN [7]. Estes conectores foram colados com resina epóxi, 

introduzidos 6,0 cm na madeira. 

Os conectores foram colados nas vigas de madeira com resina epóxi do tipo Sikadur
®

 32, devido à 

sua maior resistência (60 MPa à compressão em 24 h e 70 MPa aos 7 dias). 

O resíduo utilizado é constituído de borracha vulcanizada, resultado da raspagem mecânica de 

pneus por cilindros ranhurados, presentes no processo de recauchutagem. Os resíduos, apresentados 

na Figura 6, foram fornecidos pela empresa REGIGANT, de Ilha Solteira – SP - Brasil e separados 

por faixas granulométricas através de peneiramento classificatório, aproveitando-se toda a borracha 

passante pela peneira de ¼
“
. 

 

Figura 6 – Resíduos de borracha. 

Para que se fosse analisado apenas o comportamento mecânico do concreto com a variação da 

porcentagem de borracha acrescida, fixou-se a dosagem utilizada por FAZZAN [17] em sua 

dissertação de mestrado, e variou-se apenas a porcentagem de resíduo de borracha. 

Para a confecção do concreto foi utilizado o cimento CPII Z32, brita 1, areia média, resíduo de 

borracha e aditivo superplastificante Sika Viscocrete 5800 FTN, o qual foi usado para que o 

concreto adquirisse trabalhabilidade sem adição de água, o que causaria a diminuição de resistência. 
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Para analisar mais detalhadamente o comportamento do concreto com borracha e poder determinar 

as porcentagens de adição da mesma na confecção das vigas mistas, foram confeccionados corpos 

de prova com porcentagens de 0%, 5%; 10%; 15% e 20% de borracha em volume de agregado 

miúdo antes de se proceder a concretagem das vigas mistas, como mostra a Tabela 1. 

Após a análise destes corpos de prova, decidiu-se confeccionar as vigas mistas com 0%, 7,5%, 10%, 

12% e 15% de partículas de borracha. Estes traços foram escolhidos por possuírem resistência 

condizente com o tipo de estrutura a ser empregada e com condições aceitáveis de trabalhabilidade 

do concreto. Abaixo de 7,5% de acréscimo de partículas de borracha, o uso da mesma seria pouco 

significativo. 

As dosagens utilizadas na concretagem das vigas mistas encontram-se na Tabela 2. 

Tabela 1 - Dosagem do concreto utilizado para a confecção dos corpos de prova 

  A/C 
Quant 

(L) 

Brita 

(kg) 

Areia 

(kg) 

Cimento 

(kg) 

Água 

(kg) 

Superplas-

tificante 

(10
-3

kg) 

Resíduo 

(kg) 

Referência 

0% 
0,390 

1000 1197,100 772,60 360,00 140,40 2916,00 0,000 

8 9,577 6,181 2,88 1,123 23,33 0,000 

5%Vol 

2,7%mass 
0,390 

1000 1197,100 772,60 360,00 140,40 2916,00 18,000 

8 9,577 6,181 2,88 1,123 23,33 0,144 

10%Vol 

5,4%mass 
0,390 

1000 1197,100 772,60 360,00 140,40 2916,00 36,000 

8 9,577 6,181 2,88 1,123 23,33 0,288 

15%Vol 

8,1%mass 
0,390 

1000 1197,100 772,60 360,00 140,40 2916,00 54,000 

8 9,577 6,181 2,88 1,123 23,33 0,432 

20%Vol 

10,8%mass 
0,390 

1000 1197,100 772,60 360,00 140,40 2916,00 72,000 

8 9,577 6,181 2,88 1,123 23,33 0,576 

Tabela 2 - Dosagem do concreto utilizado na confecção das vigas mistas 

  A/C 
Quant 

(L) 

Brita 

(kg) 

Areia 

(kg) 

Cimento 

(kg) 

Água 

(kg) 

Superplasti-

ficante 

(10
-3

kg) 

Resíduo 

(kg) 

Referência 

0% 
0,390 

1000 1197,10 772,60 360,00 140,40 2916 0,00 

95 113,70 73,40 34,20 13,40 277 0,00 

7,5%Vol 0,390 
1000 1197,10 772,60 360,00 140,40 2916 27,00 

95 113,70 73,40 34,20 13,40 277 2,50 

10%Vol 0,390 
1000 1197,10 772,60 360,00 140,40 2916 36,00 

95 113,70 73,40 34,20 13,40 350 3,42 

12%Vol 0,390 
1000 1197,10 772,60 360,00 140,40 2916 43,20 

95 113,70 73,40 34,20 13,40 350 4,10 

15%Vol 0,390 
1000 1197,10 772,60 360,00 140,40 2916 54,00 

95 113,70 73,40 34,20 13,40 350 5,13 
 

A laje de concreto armado da viga mista possui armadura longitudinal positiva (face inferior) em 

aço CA-50 de 6,3 mm de diâmetro, a armadura longitudinal negativa (face superior) em aço CA-60 

de 4,2 mm de diâmetro e armadura transversal constituída de estribos em aço CA-60 de 4,2 mm de 

diâmetro. 
 

Confecção e Instrumentação das Vigas Mistas. Primeiramente procedeu-se com a furação das 

vigas no lado em que se obteve o maior módulo de elasticidade no ensaio de flexão estática, para se 

colar os conectores metálicos. 

Os furos foram feitos com broca de 10mm (1,25 vezes o diâmetro do conector), com 6,0 cm de 

profundidade, em “X”, inclinados a 45° e espaçados de 15 cm. 

A resina foi colocada em uma bisnaga com um bico a fim de que fosse possível preencher todo o 

furo e então procedeu-se a colocação dos pinos metálicos, conforme os estudos de MATTHIESEN 

[7]. 
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Foram construídas duas vigas para cada traço de concreto para que fosse possível fazer uma média 

ou mesmo descartar os dados de uma das vigas caso ocorressem problemas quanto à qualidade da 

madeira, adensamento do concreto ou qualquer sinistro que invalidasse o resultado. 

As fôrmas das lajes de concreto possuem dimensões internas de 6x20x300 cm. 

Antes de se proceder a ruptura das vigas, elas foram instrumentadas com extensômetros elétricos, os 

quais foram colados ao centro do vão das vigas, centralizado na madeira (face inferior) e no 

concreto (face superior). Nas vigas de controle (0% de borracha) e nas vigas com 10% de borracha 

acrescida, foram colados mais dois extensômetros, um na face inferior da laje de concreto e outro na 

lateral da madeira, mais próxima possível à mesa de concreto, conforme a Figura 7, para que fosse 

possível a determinação do perfil das tensões ao longo da seção transversal da viga mista, bem 

como a variação de tensões provocada pela ligação na interface entre madeira e concreto. 

VIGAS CONTROLE (0%) E 10%

DE BORRACHA

VIGAS 7,5, 12 E 15% DE

BORRACHA

EXTENSÔMETROS

 
Figura 7 – Posicionamento dos extensômetros na seção transversal das vigas mistas 

 

Para medir a flecha (deslocamento vertical) durante a aplicação da carga e então calcular o módulo 

de elasticidade pela Equação (2), foi colocado um relógio comparador, de precisão 0,001mm, 

abaixo das vigas no centro do vão (ponto de maior deslocamento vertical). 

Nas vigas mistas, a carga foi aplicada por dois pontos (a cada terço da viga) por um atuador 

hidráulico de capacidade de 500 kN, fixado em um pórtico de reação, com uma célula de carga de 

mesma capacidade, capaz de transmitir os dados ao computador. Abaixo desta célula de carga foi 

colocada uma rótula para que os instrumentos se ajustassem à viga, corrigindo desalinhamentos. 
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  (adaptada da NBR7190[19])        (2) 

Onde: 

 0ME  = Módulo de elasticidade da madeira à flexão 

 P  = Variação da carga concentrada aplicada, correspondente a metade do valor da 

carga aplicada pelo pistão lida no sistema de aquisição de dados 

   = Flecha medida pelo relógio comparador coletada pelo sistema de aquisição de 

dados 

 L  = Vão teórico 

 a  = Distância entre a carga aplicada e o apoio mais próximo 

 I  = Momento de inércia 

A vinculação das vigas se deu por dois apoios articulados móveis distando 300 cm (vão). 

O sistema utilizado para o armazenamento dos dados do relógio comparador, da célula de carga e 

dos extensômetros foi o DAQbook 120 da Iotech, com interface ao programa DASYLab 5.0 

Resultados Obtidos em Cada Etapa e Discussão 

O resultado do módulo de elasticidade das vigas somente de madeira submetidas à flexão foi obtido 

pela equação (2), substituindo a relação carga por deslocamento pela tangente da reta obtida pela 

interpolação dos pontos de um gráfico de carga aplicada por deslocamento e substituindo os valores 

de vão teórico e momento de inércia da peça de seção retangular. 



 

338 

 

O módulo de elasticidade da madeira EM obtido pelo ensaio de flexão foi comparado com o módulo 

de elasticidade obtido no ensaio de compressão axial Ec0,m por meio da equação (3), para 

dicotiledôneas.   

mcM EE ,09,0                     (3) 

Os corpos de prova dos testes preliminares foram ensaiados à compressão axial aos 28 dias de idade 

enquanto que os corpos de prova resultantes da concretagem das vigas mistas foram rompidos aos 

45 dias de idade, ou seja, com a mesma idade das vigas mistas, de acordo com a norma da ABNT 

NBR5739 [20]. 

Os resultados para os testes preliminares e das vigas mistas estão apresentados nas tabelas 3 e 4, 

respectivamente. 

Tabela 3 – Caracterização mecânica do concreto das dosagens preliminares aos 28 dias 

Corpo de Prova Tensão média de ruptura (MPa) Módulo de elasticidade médio (GPa) 

Ref. (0%) 50,39 47,21542 

5% 35,36 40,21273 

10% 24,61 36,58717 

15% 22,81 31,68467 

20% 17,26 26,24553 

Tabela 4 - Caracterização mecânica do concreto extraído na concretagem das vigas mistas aos 45 dias de idade 

Corpo de Prova Tensão média de ruptura (MPa) Módulo de elasticidade médio (GPa) 

Ref. (0%) 70,43  

7,5% 39,45  

10% 29,90 27,35134 

12% 18,03 18,51412 

15% 8,50 12,35419 
 

Com estes resultados, construíram-se os diagramas de tensão de ruptura por porcentagem de 

borracha e de módulo de elasticidade por porcentagem de borracha, (figuras 8 e 9, respectivamente). 

 
Figura 8 – Variação da tensão de ruptura por porcentagem de borracha acrescida 

Observa-se que a tensão de ruptura cai significativamente com pequeno acréscimo de partículas de 

borracha e que a 10% de acréscimo do resíduo, a resistência à compressão praticamente caiu à 

metade em relação ao concreto sem borracha. 

Os resultados de módulo de elasticidade obtidos para os corpos de prova com 0 e 7,5% de 

acréscimo de resíduo de borracha foram desprezados por apresentarem resultados muito 

discrepantes, decorrentes de problemas com a instalação do sistema de aquisição, porém, analisando 

as curvas apresentadas, é evidente que resultem em valores maiores que os demais da mesma série, 

seguindo a tendência relatada nos corpos de prova feitos na análise preliminar, provavelmente 

superando-o em baixas concentrações de borracha, em virtude da maior idade. 
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Figura 9 – Variação do módulo de elasticidade por porcentagem de borracha acrescida 

 

Por meio destes resultados constatou-se que porcentagens de borracha de até aproximadamente 10% 

atingiram a tensão esperada por FAZZAN [17], de 25 MPa. 

Para o cálculo do módulo de elasticidade das vigas mistas, conforme a Equação (2), foi determinado 

o momento de inércia I da peça da Figura 10, apresentada a seguir. 

 
Figura 10 – Detalhamento da secção transversal das vigas mistas, I=6854,712cm

4
. 

A Tabela 5 apresenta os resultados dos módulos de elasticidade de cada viga somente em madeira 

(EMadeira) e de cada viga mista (EConjunto) calculados a partir da Equação 2 

Tabela 5 – Módulos de elasticidade à flexão 

Viga Borracha (%) EMadeira (GPa) EConjunto (GPa) Ruptura (daN) 

V7 0% 18,5264 23,21487 7700 

V6 0% 12,7292 14,44341 3358 

Média 15,6278 18,82914 5529 

V12 7,50% 20,582 18,56211 7123 

V1 7,50% 12,8324 16,53352 6427 

Média 16,7072 17,54781 6775 

V10 10% 11,5764 15,42206 4661 

V9 10% 17,8908 22,94504 5608 

Média 14,7336 19,18355 5134 

V4 12% 19,3932 18,70891 6137 

V8 12% 16,6048 17,98611 5194 

Média 17,999 18,34751 5666 

V11 15% 20,182 14,90757 5351 

V3 15% 14,0432 14,33156 2772 

Média 17,1126 14,61957 4062 

Algumas vigas apresentaram ruptura claramente causada por falhas ou demais pontos de fragilidade, 

como nós que haviam nas vigas V6 e V3 e faixas de parênquima na viga V10.  

Para analisar isoladamente a influência da madeira e do concreto na resistência e rigidez do 

conjunto, foi construído um gráficos de colunas para uma carga total fixada em 30 kN. 
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Para encontrar a influência do acréscimo da borracha, de posse dos dados qualitativos das vigas de 

madeira, desconsiderou-se as vigas rompidas por defeitos na madeira (V10, V6 e V3), e fazendo a 

resistência média para os demais traços. 

Desta forma percebe-se a tendência de aumento das flechas ao se aumentar a porcentagem de 

borracha acrescida, conforme a Figura 11, a qual já cota com as informações das madeiras. 

 
Figura 1117 – Resistências mecânicas médias para cada porcentagem de resíduo 

 

Pela análise do gráfico, é possível perceber que o menor módulo de elasticidade do conjunto resulta 

em menor resistência e maior flecha. 

As rupturas das vigas mistas ocorreram por tração na madeira, com exceção da Viga V12. 

Defeitos de secagem, como empenamentos e arqueamentos, não foram significativos e não 

influenciaram nos resultados de ruptura das vigas. 

De posse das cargas de ruptura e módulos de elasticidade do conjunto (viga mista), presentes na 

Figura 11, evidencia-se a diminuição da resistência mecânica da viga com o acréscimo de partículas 

de borracha. 

Com o mesmo deslocamento vertical no meio do vão, L/300 = 10 mm, foi analisado o perfil de 

tensões para duas das vigas mistas, representado pela análise da viga V7 (Figura 12) com os valores 

adicionais de deformação extraídos da Tabela 6 abaixo: 

Tabela 6 – Tensões atuantes para flecha de 10 mm ao longo da seção transversal - V7 (0%) 

Viga 
Carga 

(daN) 

Econjunto 

(GPa) 

Sup. 

Concreto 

(MPa) 

Inferior 

Concreto 

(x10
6
) 

Inf. 

Concreto 

(MPa) 

Superior 

Madeira 

(x10
6
) 

Sup. 

Madeira 

(MPa) 

Inferior 

Madeira 

(MPa) 

V7 3530 23,214 -12,118 16 0,383 288 6,691 28,113 

 

VIGA V7 (0%)

20 cm

6
 c

m
1
5
 c

m

5 cm

1
0
,7

 c
m

XCG

YCG

EXTENSÔMETROS

 = 28,11 MPa

 = 0,38 MPa

 = -12,12 MPa

 = 6,69 MPa

 
Figura 1218 – Tensões ao longo da seção transversal no meio do vão com flecha de 10 mm - V7 (0% de borracha) 

Os perfis das cargas de tensões na seção transversal tiveram comportamento semelhante ao modelo 

sugerido pelo EUROCODE 5 [21] e demais modelos ensaiados encontrados na literatura. 

As vigas com maiores porcentagens de borracha acrescida, em geral, apresentaram menor fissuração 

no concreto, mesmo quando rompidas com deslocamentos semelhantes. O mesmo foi observado 

nos corpos de prova de concreto.  
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Não houve o descolamento ou deslizamento excessivo na interface madeira-concreto das vigas 

mistas e ainda houve pequena diferença entre as tensões, o que comprova a eficiência deste tipo de 

ligação e do espaçamento adotado. 

Conclusões 

A análise do perfil de tensões na seção transversal da viga mista demonstra que a estrutura trabalhou 

exatamente conforme o previsto pelas normas europeias e pela literatura. 

Analisando-se a interface entre a madeira e o concreto, bem como a pequena diferença entre as 

tensões na seção transversal desta região, foi confirmada a eficiência dos conectores metálicos com 

aços de construção CA-50 colados em “X” com o espaçamento utilizado. 

Os resultados das rupturas das vigas mistas ensaiadas demonstraram ser tecnicamente viável o uso 

de até 10% de partículas de borracha em volume de agregado miúdo na laje de concreto das pontes 

mistas, podendo ser aplicado até 15% no caso de se verificar a inexistência de anomalias nas 

madeiras por meio de ensaios não destrutivos à flexão. 

Embora tenha sido percebida a tendência de diminuição da resistência com o acréscimo de 

partículas de borracha ao concreto deste tipo de estrutura, tal como o descrito pela literatura, as 

características da madeira influenciaram muito nos resultados finais. Portanto, ao se utilizar 

madeiras de maiores resistências, também é possível aumentar a porcentagem de borracha no 

concreto a até 15% em volume de agregado miúdo. 

Apesar da diminuição da resistência e rigidez conferida pela adição de borracha ao concreto da 

estrutura mista, seu uso pode ser viável por proporcionar benefícios, como a menor fissuração 

observada tanto nas vigas mistas como nos corpos de prova com partículas de borracha, dentre 

outros descritos na literatura, melhor resistência à abrasão, menor absorção de água, maior 

resistência à impactos, além da finalidade ecológica de eliminação do resíduo de borracha da 

natureza. 
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Resumo. A produção industrial de blocos cerâmicos contendo 2,5% de lodo de fosfatização (LF) é 

resultado de um projeto de pesquisa desenvolvido em três etapas: laboratorial, programa piloto 

industrial e produção industrial. Após avaliação e validação dos resultados das duas primeiras 

etapas, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) de Porto Alegre, órgão ambiental 

responsável, liberou a produção e comercialização em escala industrial, exigindo o 

acompanhamento do desempenho mecânico e ambiental destes blocos semestralmente. Este 

trabalho tem como objetivo apresentar o monitoramento destas características realizado durante os 

quatro anos de produção em escala industrial. Após a amostragem, os blocos cerâmicos com adição 

de LF, foram testados geometricamente, além de sua resistência à compressão e caracterização 

ambiental, segundo as normas brasileiras vigentes. Os blocos cerâmicos moldados com 2,5% de 

lodo de fosfatização foram aprovados para utilização nos parâmetros caracterização geométrica e 

resistência à compressão. Além disso, os blocos foram classificados ambientalmente, como Resíduo 

Sólido Classe IIA – Não Inerte, o que não inviabilizaria seu uso, pois o material cerâmico 

tradicional comercializado possui a mesma classificação, solubilizando acima dos limites 

preconizados pela mesma norma, os elementos Ferro e Alumínio. Os resultados obtidos para a 

caracterização ambiental, dimensional e estrutural dos blocos demonstraram que o mesmo preenche 

os requisitos exigidos para sua produção e comercialização.  

Introdução 

Um dos resíduos sólidos gerados pela indústria metal-mecânica é o lodo de fosfatização (LF). Este 

resulta do tratamento de efluentes gerados no processo de revestimento fosfático dos metais. O LF 

em estudo é classificado, segundo a NBR 10004 [1], como resíduo sólido Classe II A – Não inerte, 

por solubilizar os compostos ferro, manganês, sais de cálcio e magnésio (dureza), sulfatos e 

surfactantes [2]. Em caso de disposição inadequada em aterros sanitários e/ou lixão, pode vir a 

contaminar o solo e os lençóis freáticos com a solubilização dos compostos acima citados. 

A necessidade de pesquisas no campo da valorização de resíduos sólidos industriais é uma realidade 

no contexto brasileiro e mundial. A crescente demanda de sistemas seguros de disposição final tem 

estimulado o estudo de alternativas tecnológicas e econômicas para que resíduos possam ser 

introduzidos como matéria-prima, carga e agregados a outros ciclos de produção. Desta forma, é 

possível diminuir os custos de tratamento e disposição final e oferecer matéria-prima secundária ao 

mercado [3-5].     
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O setor de construção civil se caracteriza pelo grande volume de recursos naturais consumidos, 

podendo ser largamente indicado para absorver resíduos sólidos. Segundo John [6], a construção 

civil é o setor responsável pelo consumo de maior volume de recursos naturais, em estimativas, que 

variam entre 15 e 50% dos recursos extraídos, além de seus sub-produtos serem grandes 

consumidores de energia. Por estas razões, é de fundamental importância o desenvolvimento de 

materiais alternativos que atendam a construção civil.  

Algumas alternativas de reciclagem de lodos gerados durante o processo de tratamento de efluentes, 

na indústria da construção civil, vêm sendo estudadas, tais como: adição para a produção de 

clínquer de cimento Portland [7,8] e fabricação de blocos cerâmicos [9] 

Os blocos monitorados são frutos de um projeto de pesquisa desenvolvido em três etapas: 

laboratorial, programa piloto industrial e produção industrial. Após avaliação e validação dos 

resultados das duas primeiras etapas, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM), órgão 

ambiental responsável, liberou a produção e comercialização em escala industrial, expedindo a 

licença de operação (LO). A mesma apresentou como premissa o acompanhamento do desempenho 

mecânico e ambiental destes blocos seis meses após o início da produção em março de 2009. O 

presente projeto tem como objetivo apresentar os resultados obtidos semestralmente ao longo de 4 

anos de monitoramento das características mecânicas e ambientais do bloco cerâmico. 

Histórico do projeto 

O lodo de fosfatização (LF) é gerado no tratamento de efluentes do processo de revestimento 

fosfático de aço da empresa GKN do Brasil Ltda. Este resíduo é atualmente disposto em aterro 

industrial (ARIP). O presente estudo tem como objetivo reciclar o lodo como matéria-prima para a 

obtenção de um co-produto utilizado na indústria da construção civil. 

Na etapa laboratorial, corpos de prova de seção retangular foram obtidos em laboratório com 

adições de 2,5%, 5% e 7,5% de lodo à argila e o referência (sem adição de lodo), os quais foram 

sinterizados nas temperaturas de 850°C, 900°C e 950°C. Para determinar o conjunto de 

características, assim como para avaliar a qualidade do produto cerâmico obtido, foram realizados 

ensaios físicos, mecânicos e de caracterização ambiental. Os resultados obtidos, considerando as 

condições experimentais da presente pesquisa, demonstram que uma adição de até 5% de LF no 

material cerâmico, atende as exigências das normas e literatura.  

Na etapa industrial, foi adicionado 2,5% de LF, em massa, na fabricação de blocos cerâmicos de 

vedação com 6 furos.  Esta adição foi definida, mesmo que os resultados com adição de 5%, obtidos 

na etapa laboratorial, fossem satisfatórios, técnica e ambientalmente, a fim de aumentar o 

coeficiente de segurança em caso de uso para a produção em escala industrial. Foram coletados 

tijolos sinterizados na Olaria Brasil Ltda, com e sem adição de lodo (referência). As amostras foram 

caracterizadas física, mecânica e ambientalmente. Os resultados obtidos para a adição de 2,5% em 

massa mostram que a adição de lodo tende a não comprometer as propriedades físicas, mecânicas e 

ambientais do tijolo.  

Os resultados obtidos nas etapas laboratorial e industrial confirmaram a viabilidade da reciclagem 

do lodo de fosfatização na construção civil. Com isso, tanto a empresa geradora quanto a empresa 

recicladora, terão oportunidade de reduzir seus custos. A primeira diminui seus custos com a 

disposição do resíduo, e a segunda com a aquisição de matérias-primas. Dessa formas as duas 

empresas terão oportunidade de gerar um co-produto e contribuir com a preservação de recursos 

naturais não renováveis. 

Após apresentação dos resultados técnicos, bem como, a comprovação da viabilidade no dia 20 de 

dezembro de 2007, foi realizada uma reunião na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

(SMAM) em Porto Alegre, junto à equipe de resíduos sólidos, deste órgão. Esta reunião tinha por 

objetivo viabilizar a obtenção da licença de operação, para a produção dos blocos cerâmicos 

estruturais de seis furos com a adição de 2,5% de lodo de fosfatização.  Nesta, um relatório técnico 

com os resultados projetos de pesquisa realizados nos anos de 2006 (escala laboratorial) e 2007 
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(escala industrial), foi entregue ao corpo técnico da SMAM. Após, a análise rápida do relatório e 

discussão dos principais pontos a serem observados, para que essa licença pudesse ser obtida, os 

técnicos da SMAM solicitaram informações adicionais, que foram enviadas por meio de um adendo 

a este relatório no dia 17 de janeiro de 2008. A Licença de Operação (LO) nº 116/08, foi expedida 

em 05 de maio de 2008. Com a expedição da LO foi desenvolvido o container estanque (Fig. 1A) e 

também o sistema de dosagem para a produção dos blocos (Fig. 1B). Atualmente o abastecimento é 

realizado na empresa GKN do Brasil Ltda, transportado para a Olaria Brasil Ltda e acoplado ao 

sistema para a realização da dosagem durante a produção.  Quando todo o LF é adicionado aos 

blocos, o container vazio é levado para a empresa geradora novamente para ser reabastecido. 

Portanto, não há nenhuma operação de transferência do LF realizada dentro da Olaria Brasil Ltda. 

Tanto o sistema de dosagem, quanto o container estão protegidos das intempéries. 

 
(1A) 

 
(1B) 

Figura 1: Container estanque para armazenamento do LF (1A) e sistema de dosagem (1B) 

O bloco de vedação de seis furos, produzido com 2,5% de adição de LF, é chamado de Bioblock, 

marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Os mesmos possuem 

identificação impressa em cada bloco (Fig. 2). 

 
(2A) 

 
(2B) 

Figura 2:  Bioblock produzido com adição de 2,5% de LF (2A) e detalhe da identificação impressa no mesmo (2B). 
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Materiais e métodos 

Caracterização Geométrica dos blocos. A caracterização geométrica foi realizada para se 

verificar a homogeneidade da conformação dos blocos e para a realização do ensaio de resistência à 

compressão. 

Sua execução ocorreu conforme a NBR 15270-110 em lotes compostos por 13 blocos cerâmicos 

com adição LF, amostrados semestralmente e aleatoriamente na olaria, durante o período de 4 anos. 

Depois da identificação dos blocos, foram determinadas as seguintes medidas: comprimento, 

largura e altura (Fig. 3). 

     
 

 
Figura 3: Determinação do comprimento, altura e largura dos blocos. 

Com o auxílio de um paquímetro foram determinadas as espessuras (mm) das paredes externas e 

internas dos blocos cerâmicos (Fig. 4). 
 

 
Figura 4: Determinação das espessuras das paredes internas e externas dos blocos com e sem adição de lodo de 

fosfatização. 

Resistência à Compressão dos blocos. Para a determinação da resistência à compressão, foi 

necessário o capeamento com argamassa (Fig. 5) para que a carga exercida sobre o bloco durante o 

ensaio seja uniformemente distribuída.  

   
Figura 5: Capeamento dos blocos cerâmicos 

O ensaio de resistência à compressão, nos blocos com adição de LF, foi realizado segundo a norma 

NBR 15270-3
11

 (Fig. 6). 

Caracterização Ambiental dos blocos. Os blocos cerâmicos analisados durante a caracterização 

foram coletados de forma aleatória, durante o processo produtivo na Olaria Brasil Ltda, no mês de 

setembro de 2009. 

Os ensaios de lixiviação NBR 10005
12

 e solubilização NBR 10006
13

 foram realizados na empresa 

Econsulting Projetos e Consultoria Ambiental Sociedade Simples. 
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Figura 6: Ensaio de resistência à compressão dos blocos cerâmicos 

Resultados e discussões 

Caracterização geométrica dos blocos. Os resultados de caracterização geométrica dos blocos 

são apresentados na tabela 1 a 7, contemplando todos os itens solicitados pela norma ABNT NBR 

15270-1. Estes parâmetros indicam a qualidade de produção da olaria. 

Tabela 25: Resultados de caracterização geométrica - mm 

Parâmetro 
2009 

1 

2009 

2 

2010 

1 

2010 

2 

2011 

1 

2011 

2 

2012 

1 

2012 

2 

2013 

1 

2013 

2 
Média 

Desv. 

Pad. 

Coef. 

Var (%) 
Tolerância 

Comprimento 

(mm) 
188,5 187 187 187 187,1 188 187 186 188 188 187,4 0,74 0,40 +/- 3 mm 

Largura 

(mm) 
90,9 89,5 89,5 89,5 89,9 91 90 88 89 89 89,63 0,89 1,00 +/- 3 mm 

Altura (mm) 141 139,1 139,1 139,1 139,2 142 140 140 141 141 140,15 1,06 0,75 +/- 3 mm 

Espessura 

dos septos 

externos 

(mm) 

9,4 9,25 9,25 9,25 10,2 7,11 8,57 6,86 7,42 7,42 8,47 1,17 13,82 ≥ 7 mm 

Espessura 

dos septos 

internos 

(mm) 

8,11 7,5 7,5 7,5 8,2 6,2 7,36 6,77 6,9 6,9 7,29 0,61 8,43 ≥ 6 mm 

Desvio 

esquadro 

(mm) 

0,36 0,36 0,36 0,36 0,8 0,7 1,2 1,31 0,8 0,7 0,695 0,35 50,4 ≤ 3mm 

Desvio 

Planeza faces 

(mm) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,6 1,8 1 0,58 0,7 0,7 0,64 0,48 75,6 ≤ 3mm 

Todos os parâmetros de caracterização geométrica mantiveram-se dentro dos limites estabelecidos 

por norma, com exceção de uma amostragem para espessura dos septos externos. No semestre 2 do 

ano de 2012 foi observada uma ligeira queda no valor deste parâmetro, ficando inferior ao 

estabelecido na norma, na ordem de 2%. Este valor foi atribuído à troca da fôrma. Observa-se que já 

no semestr 1 do ano seguinte esta dimensão já atendia o mínimo de norma, provavelmente em 

função do desgaste já ocorrido ao longo dos meses. Observa-se que, mesmo com esta variação, a 

resistência à compressão do bloco não foi prejudicada e a estanqueidade do bloco não chega a ser 

afetada com esta diferença de 2%. Além disto, que o desvio do esquadro e da planeza das faces é 

que apresentaram a maior variabilidade. 

Resistência à Compressão dos blocos. As ressitência à compressão dos lotes amostardos ao 

longo do tempo são apresentadas na figura7.  
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Figura 7: Resistência à compressão dos blocos ensaiados ao longo dos vários períodos de amostragem. 

Observa-se que a média das resistências ao longo destes 5 anos de controle foi de 3,17 MPa, com 

desvio padrão de 0,53 MPa e coeficiente de variação de 16,56%. O lote de amostragem com média 

de resistência à compressão mais baixo, entre os 10 lotes apresenatdos, apresentou valores 60% 

acima do mínimo solicitado em norma e o mais alto ficou em 160% acima deste mínimo. O lote que 

apresentou valor de médio de espessura de septo externo abaixo mínimo de norma teve como 

resistência média 3,0 MPa. 

Caracterização Ambiental dos blocos. A caracterização ambiental dos blocos amostrados é 

apresentada nas tabelas 2 e 3, repectivamente para os extrados lixiviados e solubilizados. 

Tabela 26: Resultados de análise dos extratos lixiviados. 

Substâncias 
2009 

1 

2009 

2 

2010 

1 

2010 

2 

2011 

1 

2011 

2 

2012 

1 

2012 

2 

2013 

1 

2013 

2 

Detecção 

 da 

técnica 

Norma* 

Arsênio 

(μg/L) 
< 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 1,5 5 

Bário (mg/L) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,201 0,941 < 0,006 0,5 70 

Cádmio 

(mg/L) 
< 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,002 < 0,002 0,005 0,5 

Chumbo 

(mg/L) 
< 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,041 <0,005 <0,005 <0,005 <0,008 <0,008 0,005 1 

Cromo 

total(mg/L) 
< 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,015 < 0,015 0,003 5 

Mercúrio 

(μg/L) 
< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01 0,05 0,1 

Prata (mg/L) 
< 

0,0015 

< 

0,0015 

< 

0,0015 

< 

0,0015 

< 

0,0015 

< 

0,0015 

< 

0,0015 

< 

0,0015 

< 

0,0015 

< 

0,0015 
0,0015 5 

Fluoreto 

(mg/L) 
0,945 0,945 0,22 0,85 Zero 0,049 1,2 < 0,05 < 0,05 < 0,988 zero 150 

Selênio 

(μg/L) 
< 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 2 1 

*ABNT NBR 10004 

Observa-se na tabela 2 que todas as substâncias analisadas nos extratos lixiviados apresentam 

concentração inferior ao limite determinado em norma. 

A análise das concentrações das substâncias solubilizadas nas das amostras coletadas ao longo do 

controle realizado na produção industrial do Bioblock, da tabela 3, possibilita verificar que alguns 

elementos são solubilizados acima do limite de norma, como alumínio, ferro, manganês e fluoreto. 

Brehm et al. [15] ao compararem, no estudo laboratorial a substâncias solubilizadas nos extratos 

obtidos em cerâmicas com e sem lodo de fosfatização obtiveram valores de ferro acima do limite de 
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norma. Os autores fizeram uma crítica as limites de norma, uma vez que existem poucos dados 

sobre análises de extratos lixiviados e solubilizados para os resíduos de construção civil e que os 

mesmo são classificados como Classe II-B Inerte e que os aterros que os acolhem depositam estes 

resíduos diretamente no solo. No entanto há de ser feita uma recisão nestes limites. 

Em relação aos adados obtidos no controle ao longo do tempo, deve-se observar que estes blocos 

são empregados em vedação e que recebem resvestimento argamassad, o que pode aumentar a 

estabilização destes compostos dentro da alvenaria a ser produzida. 

Tabela 27: Resultados de análise dos extratos solubilizados. 

Substâncias 
2009 

1 

2009 

2 

2010 

1 

2010 

2 

2011 

1 

2011 

2 

2012 

1 

2012 

2 

2013 

1 

2013 

2 

Detecção 

 da 

técnica 

Norma* 

Alumínio 

(mg/L) 0,263 0,263 < 0,2 < 0,2 0,383 < 0,2 < 0,2 0,35 1,379 1,379 
0,2 0,2 

Arsênio 

(μg/L) < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 
1,5 0,01 

Bário (mg/L) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,028 < 0,006 < 0,006 0,5 0,7 

Cádmio 

(mg/L) 
< 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,002 < 0,002 0,005 0,005 

Sódio (mg/L) 2,251 2,251 3,757 2,91 3,125 3,93 0,827 2,053 4,341 4,341 0,01 200 

Cobre (mg/L) < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,005 < 0,005 0,0015 2,0 

Zinco (mg/L) < 0,0015 < 0,0015 0,031 < 0,0015 0,06 < 0,0015 < 0,0015 0,036 < 0,1 < 0,1 0,0015 5,0 

Chumbo 

(mg/L) 
< 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,008 < 0,008 0,005 0,01 

Cromo total 

(mg/L) 
< 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,0015 < 0,0015 0,003 0,05 

Ferro (mg/L) 0,411 0,411 0,853 0,341 0,436 0,418 0,95 0,396 0,619 0,619 0,03 0,3 

Manganês 

(mg/L) 
< 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 0,136 < 0,0015 0,146 0,061 0,121 < 0,0006 < 0,0006 0,0015 0,1 

Mercúrio 

(μg/L) 
< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,1 < 0,1 0,05 0,001 

Fenol (mg/L) < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,003 < 0,003 0,001 0,01 

Nitrato 

(mg/L) 
0,201 0,201 0,111 0,187 < 0,04 0,552 0,651 0,552 < 0,2 < 0,2 zero 500,0 

Cianeto 

(mg/L) 
< 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,025 < 0,025 0,04 10,0 

Sulfato 

(mg/L) 
13,369 13,369 25,63 6,42 44 13 82 33,1 18,17 18,17 0,0003 0,07 

Surfactantes 

(mg/L) 
< 0,01 < 0,01 0,089 < 0,01 0,11 0,1 0,1 0,228 < 0,06 < 0,06 1,0 400,0 

Cloreto 

(mg/L) 
4,6 4,6 0,331 4,01 178,8 23,2 21, 0 0,067 1,7 1,7 0,01 0,5 

Fluoreto 

(mg/L) 
1,717 1,717 1,45 0,196 1,567 1,46 1 1,25 0,661 0,661 Zero 250,0 

Prata (mg/L) < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,015 < 0,015 Zero 1,5 

Selênio 

(μg/L) 
< 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 0,2 0,2 

Conclusão 

As análises dos diversos parâmetros técnicos e ambientais realizadas ao longo de cinco anos de 

produção do Bioblock, contemplando dez lotes de amostragem, indicam que o mesmo apresenta um 

comportamento adequado tecnicamente. Os elementos solubilizados acima dos limites da norma 

brasileira não chegam a ser prejudiciais ao meio ambiente, pois outras normas de outros países 

apresentam limites superiores. 

Assim, o emprego de LF na produção de blocos cerâmicos de vedação ajuda a preservar recursos 

naturais, promove uma destinação ao resíduo diferente do comumente adotado (aterro industrial) e 
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mantém as características mínimas exigidas para este material de construção, aumentando a 

sustentabilidade de edificações produzidas com o Bioblock. 
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Resumo. Neste artigo será apresentado um estudo técnico a respeito do reaproveitamento de 

resíduos de construção e demolição, sendo os mesmos utilizados como agregados miúdos e 

graúdos, obtidos a partir da demolição de um antiga edificação situada na cidade, para a 

confecção de betão reciclado com o intuito da criação de um pré-fabricado de betão. Este 

estudo envolvera ensaios de abrasão, compressão uniaxial e diametral, logo avaliando as 

características e propriedades físicas do betão reciclado consequentemente da peça pré-

fabricada, também será feita uma comparação entre betão convencional é betão reciclado para 

que se possa entender de uma maneira mais racional a substituição, tornando possível avaliar 

todos os parâmetros que possam vim a interferir positivamente ou negativamente no pré-

fabricado de betão, assim demonstrando que o reaproveitamentos de resíduos na construção 

pode ser eficiente e economicamente agradável em determinada ocasiões, também ao mesmo 

tempo uma excelente forma de reduzir os impactos ao meio ambiente causados por resíduos da 

construção civil. 

Introdução 

Os resíduos de construção e demolição (RCD), podem ter sua origem muito variada, seja de 

fragmentos de tijolos cerâmicos, argamassa, betão, madeira, além de muitos outros materiais sem 

utilidades provenientes de construções, todos esses resíduos se encaixam como resíduos sólidos 

urbanos (RSU). O gerenciamento desses resíduos torna-se mais complicado quanto maior for a 

quantidade produzida, diversas são as tecnologias estudadas e desenvolvidas para a sua reutilização, 

a fim de minimizar os impactos causados por eles [4]. 

A utilização de resíduos na produção de betão não é uma tecnologia recente, existem relatos do final 

da segunda guerra mundial sobre cidades europeias cheias de destroços, tais entulhos foram britados 

para serem utilizados como agregados na fabricação de betão. Em 1946, foi o inicio do 

desenvolvimento da reciclagem de resíduos na construção. A utilização dos resíduos de betão como 

agregado para novas dosagens implicará em redução dos custos envolvidos com a exploração e 

transporte dos agregados naturais e, além disso, reduzirá substancialmente o volume de resíduos 

despejados no meio-ambiente [3,6]. 

Tendo em vista a sustentabilidade, o estudo apresentado neste artigo demonstrará como um antigo 

moinho de trigo sem utilidade, pode ser reutilizado como agregados graúdos e miúdos, fazendo uma 

analogia entre quais os possíveis pontos positivos e negativos tais agregados teriam quando 

comparado com agregados retirados da natureza. 
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Metodologia de Pesquisa 

Para a execução deste estudo foi necessário dividir o trabalho realizado em 5 fases. Fase 01 teve 

como objetivo o recolhimento e análise da amostra obtida para se compreender com qual tipo de 

resíduos está sendo lidado. Fase 2, que executou a britagem e peneiramento do material em estudo. 

Fase 03 que objetivou o estudo do traço cedido pela empresa Intel-Pré para uma possível adequação 

com os agregados obtidos. Fase 04 que seria a produção de betão reciclado. Fase 05 que ocorreu os 

ensaios com os resultados a cerca da eficiência do betão reciclado em comparação com o betão 

convencional. 

Recolhimento e análise da amostra. O resíduo do estudo foi coletado da demolição de um 

antigo moinho de trigo (Fig.01). No ano de 1953 foi construído o moinho denominado Cruzeiro do 

Sul, que tinha capacidade para 300 toneladas de trigo, o mesmo era responsável pelo abastecimento 

de muitos pontos da cidade. 

 
Figura 1: Moinho Cruzeiro do Sul. 

Fonte: Google Earth. 

Os resíduos coletados da demolição do moinho de betão armado tiveram uma característica muito 

diversificada, logo sendo necessário, se fazer uma separação manual de alguns materiais que 

poderiam prejudicar a pesquisa. O entulho recolhido foi separado em duas partes, a primeira parte 

tinha aproximadamente 50 Kg, contendo tijolos e fragmentos de revestimento, já a segunda parte de 

resíduos tinha 110 Kg, contendo uma peça de betão. 

Todo o material foi recolhido e armazenado no laboratório de materiais de construção da Unama, 

acondicionando-os em embalagens plásticas, protegendo de qualquer possível intempere que 

pudesse prejudicar as amostras coletadas. 

Britagem do material coletado.  Após o processo de coleta, todo o material obtido foi britado 

de maneira manual, através de marretas de 5 kg,3 kg, 1kg,com o auxílio de ponteiros metálicos, até 

o material obter uma granulometria que se assemelhasse aos agregados graúdos e miúdos naturais 

(Fig.02). Após este processo as duas amostras coletadas foram misturada obtendo uma massa igual 

a 157,21 Kg, demonstrando uma perda de 1,14% de material no processo. 

 
Figura 2: Agregado Graúdo Britado. 

Fonte: Mário e Victor /2013. 

 



 

355 

 

Depois de britada a amostra, a amostra foi peneirada com o auxílio de dois tipos de agitadores 

mecânicos, um para agregados graúdos e outro para agregados miúdos (Fig.03). 

 
Figura 3: Agitador mecânico de agregados graúdos e miúdos, respetivamente. 

Fonte: Mário e Victor /2013. 

Peneiramento de agregados graúdos. Para a determinação do agregado graúdo foram 

peneirados aproximadamente 85,79 Kg de RCD. As peneiras utilizadas foram: 19,10mm; 12,70mm; 

9,52mm; 6,35mm; 4,76 mm. Após o peneiramento todo o material foi dividido por faixa de 

granulométricas e montada uma tabela (Tabela 01) demonstrando a quantidade em Kg e 

percentagem de material retido por peneira. 

Tabela 01:Agregados Graúdos nas Peneiras. 

Peneira [mm] Peso [Kg] % 

19,10** 15,05 - 

12,70 14,05 31,96 

9,52 14,25 32,15 

6,35 9,45 21,32 

4,76 6,58 14,84 

   TOTAL 44,33 100 

                   **:Não será utilizado nos traços e cálculos o material retido na peneira 19,10 mm. 

Depois do peneiramento temos que o total de agregado graúdo retido nas peneiras 

(12,7;9,52;6,35;4,76) é aproximadamente 44,33 kg.   

Peneiramento de agregados miúdos.  

Para a determinação de agregados miúdos foram peneirados 41,46 Kg de RCD (material que ficou 

retido no fundo após, peneiramento dos agregados graúdos). Novamente o material obtido pelo 

peneiramento foi separado por faixa granulométrica e no final montando uma tabela (Tabela 02) 

demonstrando a quantidade de material retido por cada peneira. 

Tabela 02:Agregados Miúdos nas Peneiras. 

Peneira [mm] Peso [Kg] % 

2,38 9,11 32,16 

1,19 5,33 18,81 

0,59 4,90 17,30 

0,297 4,72 45,07 

0,149 4,27 15,07 

   TOTAL 28,33 100 

Depois do peneiramentos dos agregados miúdos temos que o total retido nas peneiras é de 

aproximadamente 28,33 Kg. 

 Estudo do traço. Com o Auxilio da empresa Intel – Pré, foi proposto um traço que 

normalmente é utilizado para a criação de betão pré-fabricado, onde foi fornecido: 7 latas de areia, 4 

latas de seixo, 5 latas de pedrisco, 2 sacos de cimento e 52 litros de água. 

 Traço  2;4;5;7;0,52 

Para o desmembramento do traço para valores unitários, foi necessário coletar areia, seixo, pedrisco 

da empresa Intel-Pré, que foi colocado em uma estufa por 24 horas para retirar qualquer possível 
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acumulo de água, após isso, com um auxílio de uma proveta mediu-se 1 litro dos materiais secos 

para determinar a massa unitária de cada um (Tab.03). 

Tabela 03:Massa unitária do material recolhido 

Material Massa Unitária [Kg] 

Areia 1,50 

Seixo 1,77 

Pedrisco 1,6 

Com base nas massas unitárias, foi calculado o traço unitário ou seja a quantidade de todos os 

materiais para 1 Kg de cimento, tal cálculo foi desenvolvido através da seguinte fórmula (Eq.1): 

           (1) 

Onde, 

mm -> Massa do material total no traço da Intel-Pré. 

mc  -> Massa de cimento total no traço da Inte-Pré. 

mu  -> Massa unitária encontrada. 

P     -> Peso do material em Kg para o traço unitário. 

Após os cálculos foi obtido como traço unitário, 1 de cimento, 1,275 de pedra, 1,44 pedrisco, 1,89 

de areia, 0,52 de água. 

 Traço 1;1,275;1,44;1,89;0,52 

Produção de betão convencional e reciclado. A mistura dos materiais para a produção do betão 

seguiu a ordem comumente empregada: após imprimação da betoneira, com cimento e areia, foi 

colocado o seixo juntamente com o pedrisco (natural ou reciclada), metade da água, o cimento, o 

restante da água e finalmente, o seixo juntamente com o pedrisco (natural ou reciclada). Não foi 

usado nenhum tipo de aditivo plastificante, com isso foi notado uma pequena dificuldade na questão 

de trabalhabilidade no betão reciclado. Para que se tenha uma melhor trabalhabilidade nos 

agregados reciclados é aconselhável que o mesmo passe por um trabalho de saturação, apesar de 

uma pequena baixa na resistência final, a questão de trabalhabilidade é melhorada 

consideravelmente, mas neste estudo mantivemos a relação água/cimento e nível de saturação do 

agregado o máximo possível com o encontrado na empresa, para que não ocorresse qualquer tipo de 

perda de resistência além do considerável. [6] 

Foram moldados 15 provetes para cada traço produzido. Todos os provetes moldados foram 

cilíndricos, de dimensões 15 cm de diâmetro x 30 cm de altura. A cura dos mesmos realizou-se em 

ambiente do laboratório, nas primeiras 24 horas e, depois de desmoldados, foram colocados em 

câmara úmida, com umidade relativa superior a 95% e temperatura de 23 ± 1°C, até a idade dos 

ensaios. 

Ensaios e comparações entre betão reciclado x betão convencional. 

Resistência a compressão uniaxial do betão. Tendo como base a norma brasileira NBR 5739, o 

ensaio tem em vista conhecer a resistência a compressão do betão estudado. Seguindo a norma já 

citada, são moldados provetes de formato cilíndrico de 15 cm de diâmetro x 30 cm de altura, assim 

após a moldagem sendo colocados em uma estufa umidade até a data da rotura. 

Para cada traço foram moldados 6 provetes, que foram submetidos ao ensaio de compressão 

uniaxial no período de 7, 14 e 28 dias após a moldagem, sendo que por período foi rompido 2 

provetes cilíndricos seguindo a norma NBR 5739. Antes do ensaio os provetes eram capeados com 

enxofre, para regularizar qualquer tipo de imperfeição. 

 Após todos os procedimentos para a execução do ensaio foi obtido os seguintes valores (Gráfico 

01): 
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Gráfico 01:Valores do Ensaio com betão reciclado x betão convencional 

Como havia 2 provetas cilíndricas sendo rompidas de acordos com as datas estabelecidas, foi 

necessário tirar uma média para encontrar a resistência de acordo com a determinada data. 

Para se ter uma melhor visualização da comparação entre resistência de betão, criou-se uma tabela 

(Tab.04): 
Tabela 04:Resistencia a compressão Uniaxial 

 

Idade [Dias] 

 

 

Betão Convencional [MPA] 

 

Betão Reciclado [MPA] 

Perda de resistência em % 

do RDC 

7 28,82 15,00 47,95 % 

14 32,83 27,23 17,06% 

28 35,51 29,17 17,85% 

Média 32,39 23,80 27,62% 

Observa-se que houve uma perda de aproximadamente 27,62% de resistência quando comparado o 

betão convencional com o reciclado. O betão reciclado apresenta, em geral, resistência à 

compressão menor ou igual à de betão convencionais para consumos de cimento médios ou altos. 

Para baixos consumos, podem apresentar resistência maior que os convencionais. A diferença entre 

a resistência à compressão de betões com reciclado e convencionais varia com o tipo de reciclado, 

sua qualidade e com o consumo de cimento. [2] 

Existem vários trabalhos que apontam a resistência à compressão de betões produzidos com 

agregados reciclados geralmente é menor que a de betões produzidos com agregados naturais, para 

um mesmo consumo de cimento. Segundo dados dos referidos autores, essas reduções podem 

atingir até a ordem de 45% da resistência dos betões de referência, essa discordância é causada em 

função das várias variáveis intervenientes, tais como o tipo de britadores utilizados na produção dos 

agregados reciclados, os quais influenciam na forma dos agregados reciclados e consequentemente 

no teor de vazios do betão produzido, o tipo de cimento utilizado, a composição do resíduo 

utilizado, a metodologia de substituição utilizada, dentre outros fatores. [2] 

Resistência a tração por compressão diametral. Novamente tendo como base a norma NBR 

5739,o ensaio aplicador visa entender a resistência tração do betão reciclado. Foram moldados 

provetes cilíndricos com a dimensão 15x 30 cm, rompidos com o período de 7,14,28 dias após a 

moldagem, assim obtendo o seguinte gráfico (Grafico.02): 
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Gráfico 02:Valores do ensaio diametral com betão reciclado x Convencional 

Para a resistência à tração, parece que a substituição dos agregados naturais pelos reciclados 

também provoca uma redução na mesma, embora esta pareça ser menos intensa que as reduções 

provocadas na resistência à compressão, como pode ser bem exemplificado na tabela abaixo (Tabela 

05): 
Tabela 05:Resistência a tração por compressão Diametral 

 

Idade (Dias) 

 

 

Betão Convencional [Kgf] 

 

Betão Reciclado [Kgf] 

Perda de resistência em % 

do RDC 

7 8984 7423 17,38 % 

14 10020 7689 23,26 % 

28 10220 9497 7,07 % 

Média 9741 8203 15,90 % 

A redução a tração em betão reciclados pode chegar a ordem de 6% a 15% quando comparado com 

o convencional, logo diante do exposto, parece que a redução provocada pelos agregados reciclados 

na resistência à tração não é tão forte quanto a redução na resistência à compressão. Isso pode ser 

explicado porque a resistência à tração leva em consideração mecanismos de aderência física entre 

as partículas, e como o uso dos agregados reciclados parece promover uma boa aderência entre a 

pasta e o agregado, em função da sua forma mais irregular e rugosa, a interface do agregado/pasta 

de cimento do betão com agregados reciclados é muito boa [2,5]. 

Ensaio de abrasão “ Los Angeles” – NBR NM 51/2001. Para realizar este ensaio foram 

peneirados 7566,73g de resíduo já britado, as peneiras utilizadas no processo foram a 19,10 mm e 

12,70 mm, com isso foram obtidos 3268, 38g na peneira 19,10mm e 3178,37g na peneira menor. 

Após o procedimento de peneiramento, todo o material retidos nas peneiras específicas foram 

lavados e secados em uma estufa de aproximadamente 107º grau Celcius, em seguida todo o 

material foi novamente pesado para saber sua massa seca, podendo assim determinar através da 

norma a quantidade de esferas (Tabela .6 e 7). 
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Tabela 6: Comparativo de massa para determinação de rotações no tambor 

Peneiras [mm] Amostra - Massa Parcial [g] 

Material A B C D E F G 

Passa Retido 

75 63         2500 + 50     

63 50         2500 + 50     

50 37,5         2500 + 50 5000 + 50   

37,5 25 1250 + 25         5000 + 25 5000 + 25 

25 19 1250 + 25           5000 + 25 

19 12,5 1250 + 25 2500 + 10           

12,5 9,5 1250 + 25 2500 + 10           

9,5 6,3     2500 + 10         

6,3 4,75     2500 + 10         

4,75 2,36       5000 + 10       

Massa Total [g] 5000 + 10 5000 + 10 5000 + 10 5000 + 10 10000 + 100 10000 + 75 10000 + 50 

Número de Rotação do Tambor 500 500 500 500 1000 1000 1000 

Tabela 7: Número de carga abrasiva 

Graduação Número de Esferas Massa da Carga [g] 

A 12 5000 + 25 

B 11 4584 + 25 

C 8 3330 + 25 

D 6 2500 + 25 

E 12 5000 + 25 

F 12 5000 + 25 

G 12 5000 + 25 

A amostra obtida foi colocada juntamente com a carga abrasiva dentro do tambor, sendo o número 

de esfera definido conforme tabela 03. O tambor girou a uma velocidade compreendida entre 30 

rpm e 33 rpm, completando aproximadamente 500 rotações (Fig.5). 

O material foi retirado do tambor e peneirado, na peneira com abertura de malha de 1,7mm, lavado 

e secado em estufa a 107,5ºC (± 2,5ºC) obteve-se o peso de 3340,15g depois para calcular a perda 

por abrasão foi utilizado a seguinte equação (Eq.2). 

                                   (2) 

Onde, 

P    - > é a perda por abrasão, em %;  

m   - > é a massa da amostra seca, determinada após a definição do material, em gramas [g];  

m1- > é a massa da amostra seca, determinada após a passagem da peneira 1,7 mm, em gramas [g]. 
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Figura 5: Término da Rotação e Retirada do Material. 

Fonte: Mário e Victor /2013. 

Logo após calcular, foi verificado que o agregado graúdo reciclado teve uma perda de massa por 

abrasão, cerca de 33,20%, este fato pode ser atribuído a grande quantidade de partículas de cimento 

não hidratados aderidas a superfície do agregado e que no processo de abrasão e atrito acabam 

desprendendo-se do agregado gerando, como consequência, uma grande quantidade de finos. 

Conclusão 

Visando a sustentabilidade, a construção civil vem se modernizando para diminuir o máximo 

possíveis problemas ambientais. De modo que o emprego de resíduos sólidos da construção e 

demolição (RCD) na fabricação de betão, seja uma das melhores formas de se aproveitar matérias 

que anteriormente eram descartadas. O reaproveitamento de materiais é a forma mais eficaz de 

fechar o ciclo de vida dos materiais de construção. [5]   

Segundo a Lei de Lyse, os betões reciclados necessitam de um aumento de 32% no volume de água 

em relação à amostra do betão convencional. 

Nota-se nesta pesquisa que o betão reciclado apresentou-se muito seco e de moderada 

trabalhabilidade, pois foi utilizado o mesmo fator a/c, fornecido por uma empresa de pré-fabricados. 

Porém, o betão reciclado segue a tendência de comportamento da Lei de Abrams, ou seja, quanto 

maior a relação a/c, menor é a resistência. Por esse motivo o betão de RCD desta pesquisa 

apresentou uma perda na resistência à compressão de apenas 27,62%, onde segundo trabalhos de 

diversos autores essas reduções podem atingir até a ordem de 45% da resistência dos betões de 

referência. A utilização de aditivos ou adições seria eficaz para a redução do fator água cimento e a 

diminuição da porosidade, consequentemente melhorando sua trabalhabilidade e aumentando sua 

resistência. 

O trabalho mostrou-se ter um bom resultado, por ter uma redução no fck comparado com o betão 

convencional, o que já era esperado, não muito significante. Podendo ser usados em peças pré-

fabricados que não exigem esforço estrutural considerável. 
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Resumo. As embalagens de cimento Portland são em papel tipo Kraft e na sua grande maioria 

são descartadas no meio ambiente. No entanto, elas contêm fibras na forma de polpa (celulose) 

que podem ser utilizadas como reforço em matrizes. É comum no Nordeste Brasileiro a 

presença de edificações sem laje sob o telhado que, sob intensa insolação, irradiam calor 

causando sensação térmica desagradável. Assim, o presente estudo desenvolveu elementos 

construtivos à base de gesso e fibra de celulose para reduzir o fluxo de calor nesse tipo de 

edificação. Os sacos foram cortados e passados em triturador de papel. O material foi imerso 

em água por três dias e em seguida foi passado em liquidificador industrial. A otimização da 

mistura deu-se através de experimentação, em que foi fixada uma determinada relação 

água/gesso, após testes com porcentagens de fibras (0%, 8% e 10% em massa) e determinação 

de densidade e resistência à compressão. Foram usados corpos de prova cúbicos de 5 cm de 

aresta. Em todas as misturas foi utilizado um aditivo plastificante e retardador de pega 

desenvolvido por aluno de pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba. Os traços foram 

moldados sempre na proporção de 1,00 kg de gesso: 0,70 litros de água: 0,08 kg de polpa: 0,01 

kg de aditivo. Foram efetuados ensaios de condutividade térmica pelo método da placa quente 

protegida. Amostras de polpa tiveram medidas sua absorção de água. A polpa do papel de saco 

de cimento apresentou cerca de 330% de absorção.Notou-se que a introdução da polpa no 

compósito permitiu a redução da condutividade térmica. Aplaca feita com o compósito 

apresentou apenas 76% da condutividade da matriz de gesso sem polpa.Variou-se a relação 

água/gesso até se chegar nos melhores resultados de resistência e trabalhabilidade. Constatou-

se que a relação água/gesso mais conveniente foi de 0,7. Foi desenvolvido um elemento 

construtivo de forro que se mostrou adequado para os fins desejados.  

Introdução 

Na construção civil, os materiais não convencionais atualmente se sobressaem e inovam em 

tecnologia e sustentabilidade. 

A Construção Sustentável está inserida em um contexto de preocupação crescente que abrange as 

relações internacionais em vista da futura escassez de recursos naturais. Têm-se investigado 

mailto:livia_lima_@hotmail.com
mailto:adalice_duarte@hotmail.com
mailto:nperazzob@yahoo.com.br
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propostas de materiais menos impactantes ao ambiente, porém o caminho ainda se mostra longo 

para sua disseminação, a começar pela própria ausência de normas técnicas [1]. 

O reaproveitamento de resíduos que antes eram desperdiçados e geravam poluição e contaminações, 

está cada vez mais sendo valorizado, chamando atenção das empresas e permitindo que o meio 

ambiente fique livre de tais passivos. 

Segundo Pires [2], no Brasil, a falta de um pensamento ecológico na indústria da construção civil 

ocasionou danos ambientais que foram propagados por um intenso fluxo migratório na segunda 

metade do século passado, que provocou uma numerosa demanda por novas habitações. 

O gesso, inicialmente utilizado em obras de arte e decorações, é um dos mais antigos materiais 

utilizados pelo homem, conforme confirmam algumas descobertas arqueológicas importantes [3]. 

No Brasil ele já está sendo empregado como blocos na construção de casas. Na Universidade 

Federal da Paraíba já foi inclusive desenvolvido um sistema construtivo com blocos de gesso, 

obedecendo à coordenação modular, o que evita perdas [4]. 

Os sacos de cimento Portland fazem parte dos resíduosgerados na construção civil.Porém, 

delespodem-se extrair polpas celulósicas, capazes de reforçar diferentes tipos de matrizes. A 

importância da utilização das fibras vegetais como reforço está ligada ao seu baixo custo, menor 

densidade em relação às fibras de vidro, e ainda ao fato de serem de fontes renováveis, 

biodegradáveis e largamente disponíveis em território nacional [5]. 

A polpa obtida de sacos de cimento em matrizes de gesso são capazes de reduzir a condutividade 

térmica daquele material. 

É muito comum no Nordeste Brasileiro edificações sem laje nem forro sob o telhado. As telhas sob 

intensa insolação irradiam calor, causando sensação térmica desagradável aos moradores. 

A ideia deste trabalho é propor elementos para forro capazes de reduzir o fluxo de calor advindo do 

telhado no sentido de dar maior conforto térmico ao habitantes das habitações populares. 

Materiais e Métodos 

O trabalho experimental foi desenvolvido no Laboratório de Ensaio de Materiais e Estruturas - 

LABEME, da Universidade Federal da Paraíba-UFPB e os materiais utilizados foram: 

(i) gesso obtido no comércio local, proveniente do Polo Gesseiro do Araripe-PE; 

(ii) sacos de cimentodescartados pela indústria da construção civil; e 

(iii) aditivo retardador de pega e plastificante desenvolvido por aluno do mestrado da UFPB 

a partir da resina da planta Euphorbia tirucalli, conhecida popularmente como aveloz. 

Obtenção da polpa 

Para a obtenção da polpa oriunda de sacos de cimento, estes foram cortados em pedaços e passados 

em um triturador de papel. Em seguida o material triturado foi imerso em água por três dias já na 

quantidade a ser usada na mistura com o gesso, e passado em liquidificador industrial. Na Figura 1 

vê-se o triturador de papel, o misturador e a polpa após passada no triturador. 

 
Figura 1 –Triturador, misturador e polpa de sacos de cimento 
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Otimização dos Compósitos 

Foram testadas as percentagens de 0%, 8% e 10% de polpa seca em relação à massa de gesso 

empregada. Variou-se a relação água/gesso de 0,6 a 0,9 com intervalos de 0,1. 

A escolha dos melhores valores foi feita com base na resistência à compressão e na trabalhabilidade. 

Os corpos de prova para ensaio de resistência à compressão foram moldados em forma cúbica de 5 

cm de aresta. A mistura foi realizada no misturador de argamassa com capacidade de 20 litros. 

Obtenção da condutividade térmica do compósito 

Após estabelecida a percentagem de polpa e a relação água gesso consideradas mais adequadas, foi 

moldada placa com 30 cm x 30 cm com 3 cm de espessura, para medição da condutividade térmica. 

Conforme (MOURA et al., 1993), materiais isolantes com condutividade inferior a 3,5 W.m
-1

.K
-1

 

podem ter aquela propriedade obtida através do método de placa quente protegida. 

A resistência térmica é determinada a partir da lei de Fourier: 
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           (1) 

onde R é a resistência térmica (m
2
 K/W), q1 e q2 a densidade de fluxo de calor medido pelos 

fluxímetros 1 e 2 (W/m
2
) e T1 e T2 as temperaturas superficiais da amostra medidas por termopares 

tipo T dispostos em arranjo diferencial. 

Considerando que a amostra é homogênea, é possível determinar a condutividade térmica do 

material (): 
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R
             (2) 

onde  é a condutividade térmica (W/(m 
o
K)) e L é a espessura da amostra (m). Na Figura e vê-se o 

equipamento utilizado. 

 

Figura 2 – Condutivímetro k 30 e compósito de gesso 

Resultados 

Em princípio, avaliou-se a possibilidade de o tipo de papel utilizado para a extração da polpa causar 

alguma interferência na resistência. Porém, após experimentos com dois tipos de papel de sacos de 

cimento de diferentes empresas viu-se que praticamente não há influência na resistência à 

compressão, como se observa na Figura 3. 

Os ensaios mostraram um importante efeito da incorporação da polpa em matrizes de gesso. O 

gesso endurecido, que é um material frágil, torna-se um material de grande ductilidade, como se vê 

na Figura 4. O corpo de prova sofre enormes deformações e praticamente não se consegue 

desagrega-lo no ensaio de compressão. 
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Figura 3 - Influência da polpa oriunda nos tipos de papel de sacos de cimento 

 
Figura 4 - Comparação entre corpo de prova após (muito deformado) e antes do ensaio de compressão: transformação 

de material frágil em dúctil 

Otimização de misturas com polpa 

Os ensaios indicaram que o teor de 10% de polpa tornava difícil a mistura e o acabamento dos 

corpos de prova. Então, escolheu-se a percentagem em massa de 8% para moldagem dos 

compósitos. 

Para a obtenção da melhor relação água/gesso, foram feitos ensaios de compressão variando-se seu 

valor. A Figura 5 indica que a relação água/gesso é 0,7 foi a que conduziu à maior resistência. 

Como a trabalhabilidade foi considerada adequada, essa relação foi escolhida para a continuidade 

do trabalho. 

Condutividade térmica do compósito de gesso-polpa 

A Tabela 1 apresenta os resultados da condutividade de duas placas: uma da matriz de gesso outra 

do compósito. Ambas tinham relação água gesso de 0,7 e o teor de polpa da segunda placa foi de 

8%. 
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Figura 5 – Variação da resistência com a relação água/gesso 

Tabela 1 - Condutividade térmica das placas de gesso e gesso-polpa. 

Amostra Espessura 

[mm] 

Condutividade térmica 

[W/m k] 

Placa de gesso 30.9 0.333 

Placa de gesso e polpa 26.5 0.254 

 

Nota-se que a introdução da polpa no compósito permite a redução da condutividade térmica. No 

caso, a placa com polpa apresentou apenas 76% da condutividade do gesso comum. 

Comparando-se os resultados com o das análises realizadas no Laboratório de Meios Porosos e 

Propriedades Termofísicas da Universidade Federal de Santa Catarina, indicados na Tabela 2, vê-se 

que a ação da polpa foi mais eficaz que a de matrizes gesso-vermiculita e gesso-resíduos de etileno 

vinil acetato (EVA). 

Tabela 2 - Condutividade de outros compósitos à base de gesso. 

Amostra Espessura [mm] Condutividade térmica [W/mK] 

Placa de Gesso-1 30.3 0.297 

Placa de Gesso-2 30.7 0.308 

Placa de gesso/Verm-1 30.5 0.289 

Placa de gesso/Verm-2 30.5 0.274 

Placa de gesso/EVA-1 32.1 0.288 

Placa de gesso/EVA-2 31.6 0.265 

Desenvolvimento de elementos isolantes para forro de proteção térmica 

Desenvolveu-se o elemento construtivo indicado na Figura6para servir de forro de habitações. A 

intensão é se fazer uma peças longas, capazesde se apoiar nas extremidades de paredes, vencendo 

vãos de até 2,80 m. Inicialmente foram feitos testes em peças com 1 m de comprimento. 
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Figura 6 - Elemento de proteção térmica desenvolvido. 

Para se ter ideia de sua capacidade portante, o elemento de forro foi apoiado nas extremidades e 

posto sobre ele um carregamento distribuído, equivalente a duas vezes o seu peso (13,65 kgf), como 

se vê na Figura 7. Este corresponde a uma carga de 54,6 kgf/m
2
. A peça não apresentou nenhuma 

deformação visível, indicando um comportamento estrutural adequado. 

 

 

Figura 7 - Elemento de proteção térmica desenvolvido. 

Conclusões 

Este trabalho indica uma possibilidade de reaproveitamento de sacos de cimento Portland, 

importante resíduo da indústria da construção civil. Deles foram extraidos polpas celulósicas e elas 

empregadas em matrizes de gesso. Uma composição que se mostrou adequada foiaquela com 8% de 

polpa (relativa à massa de gesso) e relação água/gesso de 0,7. A incorporação da polpa transforma a 
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matriz de gesso frágil em um material extremamente dúctil.  Também melhora significativamente as 

propriedades térmicas, reduzindo a condutividade para apenas 76% daquela da matriz. 

 

O elemento construtivo desenvolvido apresentou um comportamento estrutural muito bom, com 

capacidade de carga suficiente para se alcançarem vãos maiores, de forma a apoiá-los diretamente 

nas paredes das habitações. 
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Resumo. Este trabalho apresenta os resultados da utilização de escória de alto-forno como material 

substitutivo de parte do cimento em concretos submetidos a meio agressivo. Foi feita uma 

comparação entre as resistências à compressão de corpos de prova do concreto de referência e de 

concreto com substituição de 20% de cimento por escória de alto-forno básica granulada. As 

resistências à compressão obtidas foram de 30 MPa para o concreto de referência e de 25 MPa para 

o concreto com substituição. A degradação do concreto foi avaliada através de ensaios de perdas de 

massa em corpos de prova de concreto com e sem substituição, antes e após ataque químico, por 

ácido sulfúrico a 2,5%. O concreto de referência teve uma perda de massa de 0,05% e o concreto 

com substituição apresentou perda de 0,43%. No que se refere aos ensaios de absorção de água, o 

concreto de referência apresentou 4% de absorção antes do ataque e 4,7% após ataque. No concreto 

com substituição, a absorção foi de 2,2% antes do atraque e de 6,4% após o ataque. O ensaio de 

absorção demonstra que todos os corpos de prova avaliados tiveram uma absorção bem abaixo de 

10%, o que é considerado um requisito de qualidade e de durabilidade do concreto. Os resultados 

obtidos permitem indicar que concretos produzidos com a escória estudada atendem aos requisitos 

de resistência e durabilidade, além de contribuírem para soluções construtivas sustentáveis, através 

da reinserção de resíduos no processo produtivo. 

Introdução 

O concreto, material de larga aplicação na construção civil, deve atender às condições requeridas de 

resistência, trabalhabilidade, impermeabilidade e durabilidade, que são propriedades fundamentais 

do concreto. A resistência fornece normalmente uma indicação geral de sua qualidade, por estar 

diretamente relacionada com a estrutura da pasta de cimento endurecida [1,2]. 

Os grandes avanços obtidos com a evolução tecnológica exigiram uma maior atenção quanto à 

durabilidade do material, que passou então a ser abordada de uma forma mais efetiva pela 

Normalização Brasileira. Em sua nova versão, a normalização considera que todos os elementos 

estruturais de uma edificação, lajes, vigas e pilares, terão de apresentar, independentemente do 

mailto:carmencouto@oi.com.br
mailto:almeidaina@hotmail.com.br
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projeto, uma espessura mínima de cobrimento, visando garantir uma maior durabilidade e, 

conseqüentemente, uma maior vida útil das edificações [3]. 

As estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas de modo que, sob as condições 

ambientais previstas no projeto e quando utilizadas corretamente, conservem sua segurança, 

estabilidade e aptidão em serviço durante um período mínimo de 50 anos, sem exigir medidas extras 

de manutenção e reparo. Portanto, um concreto durável é aquele que resiste às condições para o qual 

foi projetado, sem deterioração, por muitos anos [2,3]. 

A deterioração do concreto raramente é devida a uma causa isolada. Um concreto pode muitas vezes 

ser satisfatório, apesar de alguns aspectos desfavoráveis, mas um único fator adverso suplementar 

pode provocar a sua deterioração. A permeabilidade é o principal determinante da vulnerabilidade 

do concreto aos agentes externos. Logo, para ser durável, um concreto tem que ser impermeável. 

As obras de engenharia, por utilizarem grandes quantidades de materiais, apresentam um grande 

potencial para o emprego dos mais diversos resíduos dentre eles a escória de alto-forno. Nas duas 

últimas décadas a preocupação com questões relativas à conservação ambiental aumentou 

significativamente e as empresas vêm sendo cada vez mais pressionadas pelos órgãos ambientais e 

pela sociedade a buscar soluções que minimizem os danos causados ao meio ambiente. A utilização 

da escória como adição no concreto é uma prática adotada em diversos países, o que está em 

absoluta consonância com as questões referentes à sustentabilidade. A escória de alto-forno é um 

material obtido nas siderúrgicas no processo de redução de minério de ferro, e sua composição 

química é determinada pelos elementos que contribuem na sua formação, sílica, alumina e cal, 

podendo ser classificadas como básicas ou ácidas em função do seu índice de basicidade. Do ponto 

de vista químico, a escória tem uma composição bastante regular e que é controlada pelos processos 

siderúrgicos, uma vez que o seu controle permite a diminuição de gastos de energia e custos 

adicionais. Isto faz com que a escória de alto-forno tenha estabilidade em suas propriedades, 

garantindo confiabilidade para a utilização como adições minerais em concreto [4]. 

A escória fundida ao sair do alto-forno pode ser submetida a diferentes processos de resfriamento, 

que conferem ao material características particulares. Se o resfriamento for obtido com grandes 

quantidades de água, o material produzido será escória granulada que tem potencial pozolânico. A 

escória granulada é largamente utilizada pela indústria cimenteira e pode também ser empregada 

como agregado miúdo em argamassas e concretos. No caso de a escória ser resfriada ao ar e com 

pouca água, obtém-se uma escória em blocos denominada bruta [5]. 

As pozolanas são materiais, naturais ou artificiais, que contém sílica em forma reativa, com pouca 

ou nenhuma qualidade cimentante intrínseca, mas quando pulverizadas e na presença de umidade 

reagem com o hidróxido de cálcio formando produtos com capacidade cimentante. A sílica existente 

na pozolana reage com o hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, liberado na hidratação do cimento, 

formando os silicatos de cálcio, e dentre as pozolanas, pode-se citar a  escória de alto-forno [5, 6]. 

É importante ressaltar que a pozolanicidade da escória básica granulada na qual o teor de cal é 

maior do que o teor de sílica foi comprovada em estudo sobre o potencial pozolânico da escória de 

alto-forno granulada [5]. 

Metodologia 

A metodologia permitiu comparar um concreto de referência com um concreto com substituição de 

parte do cimento por 20% de escória de alto-forno básica granulada submetidos a ataque por ácido 

sulfúrico através de ensaios de resistência à compressão, de absorção de água por imersão e ensaios 

de perdas de massa de corpos de prova. 
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Resistência à compressão. O desenvolvimento da resistência do concreto está normalmente 

associado às reações de hidratação da pasta, sendo que a resistência do concreto geralmente é 

considerada como sendo o parâmetro mais importante. No projeto estrutural o valor da resistência à 

compressão aos 28 dias é mundialmente aceito como um índice da resistência [1]. 

A resistência à compressão foi obtida pelo rompimento dos corpos de prova aos 28 dias de acordo 

com a NBR 5738 e a NBR 5739 [7, 8]. 

Absorção do concreto. O concreto apresenta poros de diferentes tipos e tamanhos, distribuídos 

aleatoriamente na microestrutura. Esta porosidade tem implicação nas propriedades mecânicas e 

possibilita o ingresso de fluidos capazes de provocar a degradação do concreto. Logo, a facilidade 

que um determinado fluido tem em penetrar e se deslocar no interior do concreto influi na sua 

durabilidade. 

A absorção do concreto pode ser avaliada através do método de ensaio de absorção por imersão, 

empregado neste estudo, segundo a NBR 9778 [9], e também pelo método de absorção por 

capilaridade, NBR 9779 [10]. 

Ataque por ácido ao concreto. A água, quando não contém substâncias nocivas, é de grande 

importância para o concreto, principalmente na fase de cura. Porém, quando contém algumas 

substâncias químicas, pode reagir com constituintes da pasta de cimento, formando compostos 

expansivos que geram tensões internas, podendo provocar fissuração e desagregação, reduzindo 

significativamente a resistência e rigidez do concreto. Se a ação do ataque for suficientemente forte, 

poderá comprometer até um concreto considerado de qualidade. 

Neste estudo, foram realizados ataques de forma acelerada tanto para o concreto de referência como 

para o concreto com substituição de 20% do cimento por escória de alto-forno. Os corpos de prova 

foram imersos numa solução de ácido sulfúrico (H2SO4) de concentração de 2,5% por um período 

de 7(sete) dias. 

Ensaios de perdas de massa. A degradação do concreto foi avaliada através das perdas de 

massa de corpos de prova de concreto de referência e do concreto com substituição de parte do 

cimento por 20% de escória de alto-forno antes e após ataque químico. (Eq.1). 

100x
InicialMassa

InicialMassaFinalMassa
massadePerdas

atquedoantes

ataquedoantesataqueapós 
       (1) 

Resultados 

A composição química do cimento Portland, CPIIE-32 e da escória básica granulada, em estudo, 

são apresentadas na tabela 1.  

Tabela 1: Composição química dos aglomerantes constituintes dos concretos 

Compostos químicos 
Cimento Portland 

CPII E 32 [%] 
Escória de alto-forno [%] 

CaO 58,9 – 66,8 41,70 

SiO2 19,0 – 24,2 33,47 

Al2O3 3,9 – 7,3 14,12 

Fe2O3 1,8 – 5,0 1,07 

MgO 0,8 – 6,0 5,90 

SO3 0,9 – 3,0 0,82 

Índice de Basicidade - V* 3,1 – 2,7 1,25 

Classificação Siderúrgica - Básica 

  Fonte: STARLING, 1990 [11] 
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* Índice de Basicidade      
2%

%

SiO

CaO
V   

Do ponto de vista siderúrgico a escória em estudo é classificada como básica, índice de basicidade 

maior que 1, uma vez que o teor de cal desta escória é superior ao teor de sílica (Tabela 1). 

Resistência à compressão. A resistência de dosagem aos 28 dias foi estabelecida visando 

alcançar uma resistência de 30MPa e uma baixa absorção, de forma a dificultar a penetração do 

líquido agressivo. Estas duas características foram alcançadas adotando-se uma relação 

água/cimento de 0,50 e um consumo de cimento (CP III), de 370kg/m
3
. Foi utilizado um aditivo 

plastificante polifuncional, de forma a garantir uma boa trabalhabilidade do concreto fresco.  

Tabela 2: Resistência à compressão do concreto 

Concreto 

% de substituição do 

cimento por escória de alto-

forno 

Aditivo 

Plastificante 

Polifuncional 

  Relação 

a/c 

Resistência à compressão [MPa] 

7 dias 28 dias 

Referência 0 1% 0,50 20,0 30,0 

CS-20,0%* 20,0 1% 0,50 18,0 25,0 

* CS-20,0%: Concreto 20,0 % de substituição do cimento por escória de alto-forno 
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Gráfico 1: Resistência à compressão x idade de ruptura 

As resistência à compressão foram de 30 MPa e 25 MPa, respectivamente, para o concreto de 

referência e para o concreto com substituição de 20%, (Tabela 2, Gráfico 1). 

Influência da absorção de água antes e após ataque com ácido. A avaliação da absorção de 

água foi feita através do método de ensaio por imersão, segundo a NBR 9778 [9] no concreto de 

referência e no concreto com substituição de 20% de cimento por escória antes e após ataque 

químico (Tabela 3). O ataque por ácido foi feito em corpos de prova imersos em ácido sulfúrico 

com concentração de 2,5% por um período de 07 (sete) dias. 

Tabela 3: Ensaio de absorção por imersão antes do ataque com ácido 

Concreto 
Absorção antes do ataque 

[%] 

Absorção após  

ataque [%] 

Referência 4,0 4,7 

CS-20,0% 2,5 6,4 

A tabela 3 permite verificar que à absorção de água do concreto de referência apresentou uma 

absorção de 4% antes do ataque e de 4,7% após ataque, enquanto o concreto com escória apresentou 

absorção de 2,5% antes do ataque e de 6,4% após ataque. 

Perdas de massa do concreto. Foram realizados ensaios de perdas de massa em corpos de prova 

de concreto com e sem substituição de parte do cimento, atacados por ácido sulfúrico durante 7dias 

(Tabela 4). 
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Tabela 4: Resultados de perda de massa 

Concreto 
Massa [Kg] 

Antes do ataque Após ataque Perda de massa [%] 

Referência 3,700 3,698 0,05 

CS-20,0% 3,660 3,644 0,43 

 

Observa-se que a perda de massa do concreto de referência foi de 0,05%, e do concreto com 

substituição de parte do cimento por escória foi de 0,43%.  

Conclusão 

O concreto de referência apresentou resistência à compressão aos 28 dias de 30MPa e absorção de 

4%, características fundamentais de um concreto durável.  

A avaliação da degradação do concreto submetido ao ataque por ácido sulfúrico foi realizada através 

da imersão de corpos-de-prova de concreto com substituição de parte do cimento por escória. Ao se 

comprovar que um concreto com adição de escória de alto-forno, mesmo atendendo às 

características de resistência, tem sua durabilidade afetada em meios agressivos, justifica-se que sua 

utilização em determinados meios com essas características demanda a adoção de outros 

mecanismos de proteção. 

A deterioração causada pelo ácido sulfúrico foi feita através da comparação de corpos-de-prova 

imersos em ácido sulfúrico durante 7 (sete) dias, demonstrando que a adição da escória de alto-

forno deixou o concreto mais vulnerável ao ataque químico. 

As perdas de resistência e de massa que ocorreram após o ataque por ácido sulfúrico demonstraram 

a importância de se aplicar uma proteção superficial, a fim de garantir a durabilidade do concreto ao 

reduzir a penetração do agente agressivo.  

Os resultados obtidos permitem indicar que concretos produzidos com a escória estudada atendem 

aos requisitos de resistência e durabilidade, além de contribuírem para soluções construtivas 

sustentáveis, através da reinserção de resíduos no processo produtivo. 
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Resumo. Este trabalho tem como objetivo avaliar a compatibilização de projetos como condição 

primordial para a sustentabilidade das construções. Uma análise da eficiência da compatibilização 

de projetos foi realizada através de estudos de casos de intervenções nas edificações em diferentes 

fases: fase de projeto, fase de execução, fase de manutenção preventiva e fase de manutenção 

corretiva. A análise comparativa dos diferentes casos abordados demonstra que a compatibilização 

feita ainda na fase de projeto é fundamental e apresenta-se como a solução mais indicada, segura e 

que apresenta a melhor relação custo-benefício. Por outro lado é possível evidenciar que, quanto 

mais tarde é detectada a necessidade de intervenção, maior será o número de pessoas envolvidas no 

processo e maior a produção de resíduos, o que implica em prejuízos de ordem financeira. A 

pesquisa realizada permite, portanto, comprovar a eficiência da compatibilização de projetos na 

redução do custo global do empreendimento e na promoção da sustentabilidade das construções.  

Introdução 

Este estudo se propõe a abordar a compatibilização de projetos como condição primordial para a 

sustentabilidade das construções, uma vez que essa compatibilização contribui para minimizar a 

geração de resíduos na construção civil. Embora atualmente haja na cidade de Belo Horizonte, 

capital do Estado de Minas Gerais, uma preocupação e uma atuação crescentes em relação ao 

processo de gestão desses resíduos, é fundamental adotar procedimentos que contribuam para 

reduzir sua produção desde a fase de projeto, o que revela a importância da compatibilização para 

uma abordagem sustentável do emprego dos materiais, dentro de uma perspectiva holística.  

Materiais são elementos de naturezas diversas que devem desempenhar papéis específicos e 

previsíveis de maneira a possibilitar e a garantir a existência de um determinado ambiente 

construído, pensado para um determinado fim – habitação, transporte, serviços e vários outros. A 

noção de elementos componentes de um ambiente construído facilita a compreensão dos aspectos 

tecnológicos dos materiais, mas é importante ressaltar que eles também podem ser abordados sob 

vários outros aspectos, como os de natureza histórica, geográfica, cultural, social, econômica e 
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política, que, no seu conjunto, são fatores determinantes da escolha dos materiais a serem adotados 

e das diversas técnicas construtivas adequadas ao seu emprego em um determinado contexto [1]. 

Deve-se considerar que a sustentabilidade de um empreendimento deve abranger quatro requisitos 

básicos: ser ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente 

aceito, e ser abordada de uma maneira sistêmica. Para a indústria, a busca pela sustentabilidade se 

dá no desenvolvimento de projetos e de novas tecnologias para proporcionar o uso racional de 

recursos naturais de água, energia, na redução da geração de resíduos como também em sua 

reutilização. Um dos princípios da resolução nº 307 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente) é priorizar a não geração de resíduos e proibir a disposição final em locais inadequados 

como aterros sanitários, em bota-foras, lotes vagos, corpos d’água, encostas e áreas protegidas [2]. 

A cadeia produtiva da construção civil é responsável por uma quantidade considerável de Resíduos 

de Construção e Demolição (RCD), depositados em encostas de rios, vias e logradouros públicos, 

criando locais de deposições irregulares nos municípios. Esses resíduos comprometem a paisagem 

urbana, invadem pistas, dificultam o tráfego e a drenagem urbana, além de propiciar a atração de 

resíduos não inertes, com multiplicação de vetores de doenças e degradação de áreas urbanas, o que 

afeta a qualidade de vida da sociedade como um todo. Nos últimos anos, o interesse por políticas 

públicas para os resíduos gerados pelo setor da construção civil tem aumentado com a discussão de 

questões ambientais. Desperdiçar materiais, seja na forma de resíduo, seja sob outra natureza, 

significa desperdiçar recursos naturais, o que coloca a indústria da construção civil no centro das 

discussões na busca pelo desenvolvimento sustentável nas suas diversas dimensões [3]. 

É importante ressaltar que por mais que a empresa busque através da implantação de sistemas de 

gestão de qualidade garantir o bom desempenho do processo como um todo, sempre ocorrerá a 

geração de uma porcentagem de resíduos, sendo, portanto, fundamental promover estudos que 

possibilitem o reaproveitamento e a reciclagem destes materiais visando a sustentabilidade. Neste 

contexto a reciclagem de resíduos pela indústria da construção civil vem se consolidando como uma 

prática importante por atenuar o impacto ambiental gerado pelo setor ou por reduzir os custos do 

empreendimento [4]. Os resíduos podem ser gerados em três momentos diferentes na obra a fase da 

construção (canteiro), as fases de manutenção e reformas, e a fase de demolição de edifícios.  

Na primeira fase, a geração de resíduos acontece durante a construção e é decorrente de perdas no 

processo construtivo, como no caso em que dimensões finais são superiores àquelas projetadas. As 

perdas podem variar em diferentes canteiros de uma empresa que utiliza a mesma tecnologia. Esta 

variação comprova que é possível combater as perdas, como também reduzir a geração de resíduos 

através do aperfeiçoamento de projetos, da seleção adequada de materiais, do treinamento de 

pessoal, da utilização de ferramentas adequadas, da melhoria das condições de estoque e transporte 

e de uma melhor gestão de projetos. A redução das perdas geradas na fase de construção favorece 

também a diminuição da geração de resíduos nas fases de manutenção e demolição (Tabela 1). 

Tabela 1: Perdas de alguns materiais de construção civil em canteiros brasileiros (%) 

 
Cimento Aço 

Blocos e 

tijolos 
Areia 

Concreto 

usinado 

Mínimo 6 2 3 7 2 

Máximo 638 23 48 311 23 

Mediana 56 9 13 44 9 

Fonte: JONH, Vanderley, 2000 [5]. 

Na segunda fase, a geração de resíduos está associada a vários fatores, como: correção de 

patologias; reformas ou modernização do edifício e descarte de componentes degradados que 

atingiram o final da vida. Para reduzir a geração de resíduos nesta fase, causados, principalmente, 

por patologias ou pelo retrabalho, podem-se adotar algumas medidas, como: melhoria da qualidade 

da construção, projetos flexíveis, aumento da vida útil física dos diferentes componentes e da 
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estrutura dos edifícios.  No Brasil, em geral, a redução dos resíduos desta fase ainda depende muito 

da conscientização dos integrantes desta etapa. 

Na terceira fase a geração de resíduos é causada pela demolição de edifícios, sendo que as medidas 

para sua redução dependem de resultados em longo prazo, tais como o prolongamento da vida útil 

dos edifícios, a existência de incentivos para que o proprietário de determinado imóvel realize 

modernização e não demolição e a tecnologia de projeto de demolição visando a reutilização dos 

componentes. A construção civil, por estar vinculada a diversos materiais e processos possui um 

grande potencial para o emprego de resíduos gerados, seja por ela própria ou por outras indústrias. 

Esta potencialidade de reutilização de resíduos tem motivado as empresas a investirem em estudos 

de novas tecnologias, buscando alternativas para a reutilização de resíduos no processo produtivo de 

materiais.  

Nas ultimas décadas, a construção civil no Brasil vem passando por grandes mudanças nos aspectos 

tecnológicos, culturais e de mercado, exercendo influência direta na concepção dos projetos e 

execução das obras e a compatibilização de projetos vem sendo considerada fundamental para a 

diminuição de resíduos gerados nas construções. Em muitos casos a produção destes resíduos é 

causada por problemas relacionados ao próprio projeto, podendo-se citar mudanças que ocorrem 

durante a execução da obra, um detalhamento insuficiente e falhas na coordenação de projetos. 

Nesta perspectiva a busca por sistemas de gestão da qualidade tem sido cada vez mais frequente 

pelas construtoras para aprimorar e acelerar o processo de projeto. Além disso, o reaproveitamento 

de resíduos tem sido uma grande fonte de economia e de preservação do meio ambiente. Para 

ampliar a competitividade e melhorar a qualidade dos produtos, observa-se no Brasil, desde meados 

da década de 90, a implantação de Sistemas de Gestão da Qualidade
5
 (SGQ). Outro aspecto que 

também influencia diretamente na implantação é a exigência dos órgãos contratantes e financiadores 

do setor público pela certificação da NBR ISO 9001
6
 [6] e da PBQP-H

7
 [7].  

Para garantir a qualidade do produto final, no caso da edificação, é fundamental a compatibilização 

desde o início do processo de projeto. A falha nesta etapa provoca uma maior quantidade de erros e 

de retrabalho na obra gerando grande desperdício. Atualmente pode-se perceber uma grande 

preocupação por parte das empresas pelo desenvolvimento do projeto, pois as modificações feitas 

ainda na fase do “papel” são muito mais simples e baratas do que executar as alterações durante a 

obra. 

O sucesso de um empreendimento começa a partir das decisões iniciais devendo se dar grande 

destaque, primeiramente, ao estudo de viabilidade. Apesar de ter um alto custo inicial, este estudo é 

responsável pela maior capacidade de influência no custo final do empreendimento. O 

desenvolvimento do projeto não é composto por uma sequência linear a partir do recebimento das 

informações do empreendedor, pois já na fase inicial deve contemplar as soluções técnicas 

necessárias para a execução da obra, devendo ser realizada de maneira a garantir os padrões de 

qualidade projetados. Quanto maior o investimento nesta etapa e maior o tempo para análise e 

desenvolvimento do projeto, melhor será o resultado final para o empreendedor com relação à 

redução de custo gerado principalmente pelo retrabalho.  

O processo de projeto engloba diversos agentes que devem cooperar entre si em torno de um fim 

comum, a construção do edifício. Para que a execução da obra seja viável é necessário que todas as 

etapas de projetos estejam desenvolvidas e compatibilizadas. Neste contexto, a gestão e a 

coordenação de projetos são essenciais para a compatibilização, buscando fornecer subsídios para a 

                                                           
5
  O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) é a prática de gestão que traz a padronização de processos e controle 

visando à qualidade em toda a organização. 
6
 NBR ISO 9001 – é a versão brasileira da norma internacional ISO 9001 que estabelece requisitos para o Sistema de 

Gestão de Qualidade (SGQ) de uma organização.  
7
 Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat criado pelo Governo Federal na década de 90 com a 

finalidade de organizar o setor da construção civil em dois aspectos fundamentais: melhoria da qualidade do habitat e a 

modernização da produção. 
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execução mais racionalizada da obra, com a redução de custos e o aumento da competitividade da 

empresa. 

“A gestão de projetos compreende o conjunto de ações envolvidas no 

planejamento, organização, direção e controle do processo de projeto, o que 

envolve tarefas de natureza estratégica, tais como estudos de demanda de 

mercado, prospecção de terrenos, captação de investimentos ou de fontes de 

financiamento da produção, definição de características do produto a ser 

construído, além de tarefas ligadas diretamente à formação das equipes de 

projeto em cada empreendimento, como contratação de projetistas, 

estabelecimento de prazos para etapas de projeto e gestão da interface com os 

clientes ou compradores.” [8]. 

A coordenação deve assegurar diversos itens importantes para o processo de projeto, como: garantir 

que as partes não prejudiquem o todo, conciliar as necessidades de prazos, fazer análise crítica dos 

projetos, consultar soluções externas se necessário, fazer a compatibilização, atendendo às novas 

demandas e desenvolvendo o projeto em prazos menores. Entre os aspectos apresentados, a 

compatibilização, no processo atual, tem grande destaque ao viabilizar a interatividade, 

diferenciando-se do modelo tradicional. 

As informações geradas pela última etapa são fundamentais para a retroalimentação do processo, 

que é um mecanismo de aprendizagem com o objetivo de identificar os erros cometidos levantados 

pelos usuários e construtores, para proporcionar melhoria contínua do produto. A adoção do projeto 

simultâneo proporciona benefícios como: maior integração entre os agentes do processo, redução do 

tempo de elaboração do projeto e do custo da obra e melhoria do desempenho do produto, sendo 

que a integração entre os diversos agentes é fundamental para que o produto atenda as expectativas 

do usuário final e para que forneça informações para a retroalimentação do processo [9]. 

Nesta busca pela elaboração e execução do produto final, os processos de análise, padronização e 

logística são muito importantes. Outro aspecto de grande relevância é que quanto mais eficiente for 

a compatibilização de projetos menor será o retrabalho e maior será a redução de resíduos na obra. 

Hoje em dia, apesar das empresas, de uma forma geral, conseguirem reduzir o percentual de 

resíduos, eles ainda são uma realidade, sendo necessários estudos que proporcionem uma ampliação 

de seu uso.   

Metodologia 

A metodologia desenvolvida permitiu fazer uma análise do papel da compatibilização de projetos na 

redução de resíduos gerados na construção civil, através de casos específicos ocorridos em edifícios 

residenciais, através das seguintes etapas: 

 Avaliação de problemas de acessibilidade na obra devido à incompatibilidade entre os níveis de 

implantação do projeto arquitetônico e os níveis do levantamento planialtimétrico; 

 Previsão da necessidade de projetos de contenção e infra-estrutura, dentre outros, fundamentais 

na elaboração do orçamento da obra, pois o custo adicional pode gerar prejuízos ou até mesmo 

inviabilizá-la e compatibilização da área permeável com a realidade do terreno; 

 Visualização das interferências dos projetos complementares no projeto arquitetônico, como por 

exemplo, estrutura, instalações elétricas, hidráulicas, gás, prevenção e combate a incêndio, 

pressurização e exaustão no projeto arquitetônico evitando soluções corretivas já no decorrer da 

obra; 

 Identificação de divergências do desenvolvimento do projeto executivo em relação ao projeto 

legal de arquitetura, diferenças entre o detalhamento do projeto executivo e a especificação de 

acabamento fornecida para os clientes evitando compra de materiais indevidos e de todos os 

projetos necessários para a execução da obra evitando gastos adicionais principalmente em 

relação à manutenção após a entrega da edificação.  



 

381 

 

Resultados e discussão 

Análise da compatibilização de projetos. 
Fase de projeto. Na Tabela 2, a seguir, apresenta-se uma intervenção ainda na fase de projeto. 

Primeiramente, o projeto de terraplanagem foi elaborado segundo os níveis de implantação 

previstos no Projeto Legal, sendo posteriormente revisto como base no projeto executivo de 

arquitetura. 

Tabela 2: Comparativo da compatibilização na fase de projeto 

Tipo 

de projeto 

Volume  

de Corte [m
3
] 

Volume de 

Aterro [m
3
] 

Volume de  

Bota-fora [m
3
] 

Número  

de caminhões 

[R/6m
3
] 

Custo estimado 

[R$90,00/ 

Caminhão 6m
3
] 

Projeto legal 6.567,38 550,77 6.016,60 1003 R$90.270,00 

Projeto  

executivo 
3.986,97 720,81 2.411,62 402 R$36.180,00 

Diferença 2.580,41 170,04 3.604,98 601 R$54.090,00 

Fonte: COSTA, L.D.M., 2010 [10]. 

Pode-se observar que o projeto compatibilizado com a revisão dos níveis de implantação do projeto 

executivo de arquitetura proporcionou uma alteração considerável no volume de corte e aterro e, 

consequentemente, no número de caminhões de bota-fora.  Pode-se considerar que a 

compatibilização ainda na fase de projeto teve custo arbitrado com valor “x”, considerando apenas o 

gasto do valor contratado para o projeto. No caso abordado, tabela 2, a compatibilização do projeto 

proporcionou uma economia financeira para o empreendimento estimada em R$54.090,00 

(considerando o preço estimado de R$15,00/m
3
 para bota-fora na região de Belo Horizonte), sendo 

2,5 vezes menor que o custo relativo ao projeto legal, além de reduzir significativamente a produção 

de resíduos gerados pela obra.  

Fase de execução. Nesta fase a compatibilização é feita durante a execução da obra. No exemplo 

a seguir a revisão foi necessária devido à divergência encontrada entre o projeto executivo e o 

projeto legal de um edifício residencial, já que este último foi aprovado na Prefeitura com uma 

ampliação da varanda nos quatro primeiros pavimentos. Esta compatibilização acarretou além da 

revisão do projeto de arquitetura executivo, a revisão do projeto estrutural para cálculo de reforço e 

a demolição na obra do trecho já concretado. 

O projeto executivo de arquitetura fornecido para o cálculo estrutural não apresentou a varanda 

ampliada, já que possuía a representação de um guarda-corpo entre elas.   

Com esta informação o cálculo estrutural considerou uma viga de mesma dimensão em toda a 

extensão do guarda-corpo. 

Para solucionar a divergência o projeto executivo de arquitetura foi revisado considerando a 

ampliação da varanda e encaminhado para a revisão do projeto estrutural. 

Como a viga já estava concretada no local foi necessário revisar o projeto estrutural calculando o 

reforço necessário para demolição da viga existente. 

A alteração na fase de execução para solucionar ocorrências não previstas durante a fase anterior 

corresponde a um custo “y” maior do que se a medida já houvesse sido tomada. A revisão neste 

caso acarretou não somente a adequação dos projetos de arquitetura executiva e de estrutura, mas 

também o custo adicional de demolição, bota-fora, execução da nova viga com gastos de concreto, 

armação e forma, além de transtornos para a execução da obra. Considerando valores do mercado de 

Belo Horizonte a demolição com a consequente geração de resíduos e a execução de uma nova viga 

acarretaram um custo adicional de material em torno de R$1.255,25, sem considerar o aumento dos 

custos indiretos da obra devido ao atraso gerado na execução.  

Outro exemplo observado foi detectado na execução de laje de um edifício residencial. O orçamento 

da obra foi elaborado com base no projeto estrutural na qual constava a espessura da laje de 5 cm. 

Durante a execução a obra detectou a existência de um cruzamento de dois eletrodutos. Para 
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solucionar o problema a espessura da laje foi alterada para 7 cm pela obra, gerando custo adicional 

ultrapassando o valor previsto pelo orçamento (Tabela 3). 

Tabela 3: Compatibilização na fase de execução 

Tipo 
Área da laje 

[m
2
] 

Espessura  

[m] 

Custo de execução 

[R$/m
2
] 

Custo 

[R$] 

Projeto 1.626,68 0,05 402,93 R$32.771,91 

Execução 1.626,68 0,07 402,93 R$45.880,67 

Diferença 1.626,68 0,02 402,93 R$13.108,76 

Fonte: COSTA, L.D.M., 2010 [10]. 

Considerando que o empreendimento acima é composto por 6 prédios o custo financeiro desta 

alteração foi de R$78.652,57, sendo que se algumas medidas tivessem sido tomadas ainda na fase 

de projeto o custo poderia reduzir consideravelmente ou até mesmo não existir. 

Fase de manutenção preventiva. Nesta fase são necessárias operações de manutenção para 

assegurar as boas condições da obra. Neste exemplo a obra analisada tem caráter residencial 

localizada em uma cidade litorânea. Para manter a boa aparência do guarda-corpo metálico e evitar 

problemas futuros de patologia a pintura está sempre em manutenção, pois a construtora tem que 

garantir a qualidade durante o período de garantia. 

Apesar de a manutenção preventiva ter o custo menor do que se a solução tivesse que ser corretiva, 

ela ainda é “z” vezes superior ao custo incorporado se a solução tivesse sido feita na fase de projeto. 

Em Belo Horizonte o custo estimado para a pintura é de R$14,00/m
2
, considerando que para a 

construtora este gasto é constante durante todo o período de garantia fornecida para os clientes. 

Fase de manutenção corretiva. A intervenção nesta fase possui um custo bastante elevado, pois 

corresponde a trabalhos de diagnóstico, reforço e proteção para solucionar problemas de 

manifestações patológicas evidentes. O estudo de caso se refere à garagem de um condomínio 

residencial que foi executada com rebaixamento de lençol freático. Apesar da obra já estar entregue 

para os clientes, estes não puderam usufruir de imediato do estacionamento coberto, pois depois de 

concluída a obra a garagem teve que ser interditada por um problema de infiltração de água do 

subsolo nas paredes e na laje de piso. 

O custo para a correção da manifestação patológica nesta fase corresponde a um custo “w” vezes 

superior aos custos da fase de projeto. A solução ideal, segura e de menor custo para solucionar o 

problema do estacionamento seria se este problema tivesse sido levantado e estudado ainda na fase 

de projeto, mas como foi uma manutenção corretiva foi necessário fazer o diagnóstico para se 

estudar a melhor maneira de solucionar o problema. Após muitos estudos a solução encontrada foi 

executar um piso plaqueado sobre a laje existente criando um sistema de drenagem sob este novo 

piso. Para resolver a infiltração na parede foi proposta uma parede falsa na frente da existente 

isolando-as através de um colchão de ar. O custo desta interferência irá ficar em torno de 

R$100.000,00. 

Conclusão 

Esta pesquisa aborda a compatibilização de projetos e o gerenciamento de resíduos como aspectos 

primordiais para atender a necessidade do mundo atual de construções mais sustentáveis.  

A compatibilização de projetos foi analisada através de estudos de casos em quatro etapas distintas 

de intervenção: fase de projeto, fase de execução, fase de manutenção preventiva e fase de 

manutenção corretiva.  

Na fase de projeto, a intervenção acarretou alteração no projeto envolvendo o coordenador e o 

projetista e não gerou custo adicional, pois a revisão já fazia parte do contrato.  
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A alteração durante a execução é um pouco mais complexa que a etapa anterior, pois envolve o 

coordenador, o projetista e a obra. No caso estudado, além da revisão de projeto, a modificação 

provocou custos adicionais e geração de resíduos.  

A manutenção preventiva envolveu o coordenador, o projetista, a obra e o cliente e os custos 

adicionais foram muito maiores do que se a medida tivesse sido tomada ainda na fase de projeto. 

Por fim, na manutenção corretiva, a intervenção foi necessária para solucionar uma manifestação 

patológica. Este tipo de solução acarretou um custo elevado e envolveu o coordenador, o projetista, 

a obra, o cliente e um consultor ou novo projetista para dar uma solução ao problema. 

As considerações sobre estas questões permitem evidenciar que quanto mais tarde é verificada a 

necessidade de intervenção maior o número de pessoas envolvidas, o prejuízo financeiro e a 

produção de resíduo. Desta forma, a compatibilização ainda na fase de projeto é a solução mais 

adequada, mais segura, de menor custo e de caráter mais sustentável.  

Portanto, é fundamental a interface entre a engenharia e a arquitetura, pois um projeto de arquitetura 

bem elaborado favorece a execução e a sustentabilidade dos empreendimentos.   

No que diz respeito à outra questão enfocada nesta pesquisa, ou seja, o gerenciamento de resíduos 

foi abordado o reaproveitamento de escória de alto-forno em argamassas para utilização pela 

construção civil.   

Considerando-se que o conceito de sustentabilidade preconiza o uso responsável de recursos 

disponíveis às atividades humanas no presente sem o comprometimento das necessidades das 

gerações futuras e, ainda, que a construção civil demanda quantidades significativas de insumos de 

diferentes procedências, tanto a compatibilização de projetos quanto a proposição da utilização de 

resíduos industriais como matéria-prima para emprego em construções, que foram objeto deste 

estudo, concorrem para o estabelecimento de posturas sustentáveis no âmbito da interface entre 

arquitetura e engenharia: a compatibilização de projetos, por contribuir efetivamente para a 

minimização de perdas no processo construtivo, através das ações discutidas nesta pesquisa; o 

gerenciamento de resíduos, por sua vez, por aliar a substituição de insumos naturais, cada vez mais 

escassos, ao processo de reinserção de resíduos industriais na cadeia produtiva. 

As questões avaliadas nesta pesquisa evidenciam a importância de um enfoque interdisciplinar na 

condução e realização das diversas etapas do processo construtivo, revelando, sobretudo, a estreita 

relação entre os procedimentos de compatibilização projetual e os custos de intervenções na obra 

em diferentes momentos do processo construtivo. Nesse sentido, a interface entre a arquitetura e a 

engenharia é fundamental para propiciar construções de qualidade e que também apresentem 

soluções inovadoras, aliando aspectos de projeto, coordenação executiva e inserção de novas 

tecnologias, promovendo práticas profissionais em sintonia com a importância e com a urgência de 

ações sustentáveis em uma área fundamental às atividades humanas como é a construção civil.    
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Resumo. Este trabalho aborda o processo de gestão de resíduos da construção civil (RCC), em 

especial na cidade de Belo Horizonte. O estudo foi desenvolvido a partir da análise da legislação 

existente e de dados estatísticos sobre o assunto. Nesse sentido, procedeu-se a uma avaliação da 

eficácia de processos de gestão de RCC, a uma análise do processo de geração e aproveitamento 

desses resíduos e de alternativas para sua utilização. O volume de RCC aterrado no Brasil é da 

ordem de 4,5 milhões de toneladas, sendo que a Região Sudeste, onde se situa Belo Horizonte, é 

responsável por aproximadamente 3,5 milhões de toneladas. Já o volume de RCC que é reciclado no 

país é da ordem de apenas 900 mil toneladas, sendo praticamente 100% na Região Sudeste. Belo 

Horizonte se destaca por adotar um modelo de gestão bastante avançado em relação a outras cidades 

brasileiras, com a implantação de estruturas físicas para destinação e reciclagem, as chamadas 

Estações de Reciclagem e as Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes, conhecidas como 

URPV’s. Mas, apesar disso, assim como todas as prefeituras do Brasil, não exige um projeto de 

gestão de RCC antes mesmo do início das obras, conforme determinado por resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. A pesquisa realizada permite comprovar também que 

uma maior eficiência na gestão de RCC está diretamente ligada à questão da compatibilização de 

projetos, que possibilita uma sensível minimização da geração de resíduos nas obras, contribuindo 

para ampliar o caráter de sustentabilidade das construções. 

Introdução 

Este estudo se propõe a fazer análise e avaliação da gestão de resíduos da construção civil em Belo 

Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais visando valorizar o potencial de desenvolvimento de 

materiais de construção sustentáveis representado pela reciclagem ou reutilização em processos 

produtivos de materiais considerados descartáveis.  

O trabalho procura contribuir para que seja implantada uma gestão efetiva de resíduos já que uma 

gestão inadequada gera prejuízos à saúde pública, riscos de contaminação do solo, do ar e da água, 

proliferação de vetores de doença dentre outros problemas. Atualmente, dos resíduos sólidos 
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urbanos, aproximadamente 60% em massa são de entulhos gerados por obras da construção civil, 

entre elas, urbanização de vilas e favelas.   

Rejeitos de materiais começaram a ser usados em construções na Holanda em 1920. Durante esse 

período, entulho e escória eram processados como agregados no então chamado concreto de brita, 

usado para construção de edifícios residenciais, embora somente em escala limitada [1]. 

O momento histórico que proporcionou uma grande mudança cultural na gestão dos resíduos foi o 

término da Segunda Guerra Mundial, quando escombros foram usados como materiais básicos e 

como agregados para concreto e asfalto na Holanda. A Alemanha, entre 1945 e 1955, usou 12 

milhões de m³ de agregados de alvenaria em aplicações de concreto.  Os materiais da derrubada do 

muro de Berlim, em 1989, foram transformados em souvenir muito apreciados [2]. 

Obras de urbanização são responsáveis por grande quantidade de demolição e geração de resíduos e 

por isso devem ser estudadas com maior profundidade. Em Belo Horizonte o programa de 

urbanização de vilas e favelas, Vila Viva, foi o primeiro colocado mundial em sua categoria no 

prêmio Metropolis Awards, título concedido a cada três anos pela Rede Metropolis, em 

reconhecimento às melhores práticas públicas desenvolvidas nas cidades com mais de um milhão de 

habitantes.  

Apesar dos pontos positivos do programa, a gestão dos resíduos gerados pela urbanização, assim 

como acontece em toda a indústria da construção civil no Brasil, não foi considerada na fase de 

projeto. Esta falha no processo vem gerando grandes problemas ambientais, sociais e econômicos 

uma vez que locais para a disposição destes resíduos estão cada vez mais escassos e o custo de 

transporte cada vez mais alto. Em Belo Horizonte, por exemplo, a vida útil do aterro sanitário 

situado na BR040 SLU/PBH chegou ao fim, não sendo mais aceito lixo desde o dia 15/11/09 e terra 

e entulho desde 01/12/09. 

Embora este tema já seja abordado há bastante tempo, pouca evolução efetiva ocorreu na gestão dos 

resíduos gerados da construção civil. A legislação ambiental tem-se tornado cada vez mais restritiva 

fazendo com que vários órgãos, companhias, o governo e as indústrias passem por adaptações, 

porém, o assunto ainda não é abordado desde a fase inicial dos projetos, seja de pequenas obras ou 

na gestão de obras públicas de grande porte.  

A natureza e a quantidade de resíduos de construção e demolição podem ser concebidas de diversas 

formas, mesmo antes de a edificação existir, ou, antes que ela perca sua função. Um fator 

importante é que os responsáveis devem assumir responsabilidades pela qualidade e pela quantidade 

do resíduo da construção e demolição, considerando o impacto de suas atividades em outras fases. 

A prevenção quantitativa tem como intenção principal criar o mínimo de resíduos de construção e 

demolição desde o plano de construção, sua execução e os materiais utilizados. Já a prevenção 

qualitativa implica que os materiais são aplicados e demolidos para permitir a máxima separação do 

resíduo de construção e demolição. 

A tendência para minimização destes problemas é a construção sustentável em que o 

desenvolvimento atenda às necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades.  

Programa de urbanização de vilas e favelas de Belo Horizonte Vila Viva 

O Programa de Urbanização de Vilas e Favelas de Belo Horizonte, Vila Viva, conforme descrito no 

site da Prefeitura de Belo Horizonte, teve seu início em 2005 no Aglomerado da Serra e está 

diretamente relacionado com o Plano Global Específico (PGE) de cada vila atendida. O plano é um 

estudo aprofundado da realidade das vilas e favelas de Belo Horizonte, com participação direta da 

comunidade. Este projeto é realizado em três etapas: levantamento de dados, elaboração de um 

diagnóstico integrado dos principais problemas da área em estudo e, por último, definição das 

prioridades locais e das ações necessárias para atendê-las. 

O Vila Viva engloba obras de saneamento, remoção de famílias, construção de unidades 

habitacionais, erradicação de áreas de risco, reestruturação do sistema viário, urbanização de becos, 
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implantação de parques e equipamentos para a prática de esportes e lazer. Após o término da 

urbanização, a área será legalizada com a emissão das escrituras dos lotes aos ocupantes. 

As intervenções do programa estão melhorando a qualidade de vida de cerca de 193 mil moradores, 

dos aglomerados da Serra, Morro das Pedras e Santa Lúcia; das  vilas Califórnia, São José, Pedreira 

Prado Lopes, Taquaril, São Tomás, Aeroporto, Cemig, Alto das Antenas; além dos moradores do 

entorno da avenida Belém e do Córrego Santa Terezinha, e do Complexo Várzea da Palma, o que 

representa 38% do total da população de vilas e favelas. O montante dos recursos para as obras do 

Vila Viva - R$1,15 bilhões - foi obtido junto ao PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) do 

governo federal e por meio de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Social 

(BNDES) e Caixa Econômica Federal. 

A previsão é de que 13.167 famílias sejam removidas nas 12 comunidades beneficiadas. Até o fim 

das obras, serão construídos 6.894 apartamentos para o reassentamento dessas famílias nas próprias 

comunidades. Existe ainda a opção de receber o valor da indenização pela benfeitoria da residência 

ou participar do reassentamento monitorado pelo Proas. 

O Programa Vila Viva (Fig. 1) também engloba ações de promoção social e desenvolvimento 

comunitário, educação sanitária e ambiental e criação de alternativas de geração de trabalho e 

renda [3]. 

 
Figura 19: Vila Viva 

Sustentabilidade na construção civil 

O conceito de sustentabilidade é derivado do debate sobre o desenvolvimento sustentável, cujo 

marco inicial é a primeira Conferência Internacional das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano 

(United Nations Conference on the Human Environment), realizada em 1972 em Estocolmo. O 

conceito de desenvolvimento sustentável refere-se ao modo de desenvolvimento que tem como 

objetivo o alcance da sustentabilidade. Ele trata do processo de manutenção do equilíbrio entre a 

capacidade do ambiente e as demandas por igualdade, prosperidade e qualidade de vida da 

população humana [4].  

A definição mais utilizada foi cunhada em 1987 pela Comissão Mundial sobre Ambiente e 

Desenvolvimento, também conhecida como Comissão Brundtland: Desenvolvimento sustentável é 

o tipo de desenvolvimento que atende às necessidades da geração atual sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades.  

Apesar da presença de todos os aspectos de sustentabilidade em cada fase do ciclo de vida do 

empreendimento, as ações a serem realizadas em cada uma delas e seu impacto potencial para a sua 

sustentabilidade variam significativamente. Uma ilustração disso são os dados levantados por 
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CEOTTO, L.H (2006) [5] para um edifício comercial com ciclo de vida de 50 anos, que explicitam 

a variação dos custos e as possibilidades de intervenção em um empreendimento, (Figura 20): 

 
Figura 20: Características das fases do empreendimento comercial tradicional 

Observa-se que as fases de concepção e planejamento têm os menores custos e as maiores 

possibilidades de intervenção com foco na sustentabilidade. Percebe-se também que há um 

problema cultural do setor, uma vez que as empresas podem buscar a minimização de custos 

somente até a fase de construção, mesmo que isso incorra em maiores custos para os usuários. 

Deve-se ressaltar que projetos que incluem a variável sustentabilidade têm o potencial de venda 

maior e podem ser mais valorizados pelo mercado [6]. 

Há necessidade de mudanças na lógica atual da indústria da construção. A redução de custos e de 

impactos socioambientais pensada nas fases de concepção e projeto com foco apenas na fase de 

construção é insuficiente para que o setor da construção e as edificações se tornem mais 

sustentáveis. É preciso que o planejamento do empreendimento e de seus projetos de construção 

contemple todos os possíveis impactos incorridos durante todo o ciclo de vida das edificações e 

busque formas de ativamente minimizá-los nas suas primeiras fases. 

 
Figura 21: Ferramenta para análise e priorização de ações práticas 

A Figura 21, adaptada de CEOTTO, L.H (2007) [7] traz uma sugestão de como priorizar as ações 

concretas a serem implantadas no empreendimento e, assim, finalizar a elaboração da “Agenda do 

Empreendimento”. Devem ser colocadas na tabela, nos quadrantes específicos, todas as ações 

práticas com potencial para inclusão no projeto do empreendimento. Sua inclusão deve seguir a 

estimativa do custo de implantação e do retorno social ou ambiental esperados pelo empreendedor e 

sua equipe. Segundo CEOTTO, L.H (2007) [7], “o melhor, obviamente, é priorizar as soluções que 

tenham a maior relação benefício/custo de implantação em cada fase do empreendimento”. 
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Gestão de resíduos em Belo Horizonte 

A geração dos resíduos sólidos da construção civil é grande, podendo representar mais da metade 

dos resíduos sólidos urbanos. Estima-se que a geração de resíduos da construção civil (RCC) situa-

se em torno de 450 kg / habitante / ano, variando naturalmente de cidade a cidade e com a oscilação 

da economia. Em 1993 foi implantado no município de Belo Horizonte o Programa de Correção das 

Deposições Clandestinas e Reciclagem de Entulho cujo objetivo principal é o de promover a 

correção dos problemas ambientais gerados pela deposição indiscriminada desses resíduos em sua 

malha urbana. A opção pela implementação deste Programa partiu da constatação de que os 

resíduos da construção civil, por corresponderem a aproximadamente 40% dos resíduos recebidos 

diariamente nos equipamentos públicos, demandam investimentos específicos para equacionar os 

problemas ambientais que acarretam especialmente quando inadequadamente dispostos.  

Nos últimos anos, a construção civil tem incrementado significativamente a quantidade de resíduos 

sólidos gerada principalmente em grandes municípios, contribuindo para o agravamento de 

problemas ambientais e sociais. Essa grande quantidade de resíduos provém de diversas fontes, 

principalmente das obras de intervenção como reformas, ampliações e demolições, (Figura 22). 

 
Figura 22: Fonte de resíduos da construção civil 

O Programa de Reciclagem de Entulho da Prefeitura de Belo Horizonte possui como sistema de 

beneficiamento duas Estações de Reciclagem de Entulho, localizadas no bairro Estoril, Pampulha e 

outra na CTRS-BR 040. As estações de reciclagem de entulho de Belo Horizonte receberam, entre 

setembro de 2011 a agosto de 2012, 104.357,20 toneladas de entulho. Enquanto isso, mais de 650 

mil toneladas de material foram aterradas no mesmo período [8]. Vale destacar que o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Belo Horizonte, prevê para o manejo e a reciclagem de 

resíduos da construção civil a instalação de 04 (quatro) Estações de Reciclagem de Entulho, sendo a 

última prevista para ser instalada no vetor leste-nordeste da cidade, o que dará uma nova dinâmica 

ao Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, com capacidade nominal 

de processar 303.094 m
3
/ano de entulho e produzir 484.950 m

3
/ano de agregado, reintroduzindo-

os no ciclo econômico da cadeia produtiva da construção civil.  

Através da análise dos dados estatísticos acima, é fácil perceber que a capacidade de processamento 

de RCC, em Belo Horizonte, é superior a quantidade de resíduo recebido nas estações de 

reciclagem, porém muito inferior à quantidade de RCC aterrado. Este último, além de não ser 

processado e consequentemente reaproveitado, gera grande prejuízo ao município ao ser depositado.  

O custo para este tipo de atividade está cada vez maior.  

Unidade de recolhimento de pequenos volumes - URPV 

A SLU disponibiliza locais apropriados (URPV`s) para a entrega de materiais que não são 

recolhidos pela coleta convencional, como entulho da construção, e demolição (sobras de tijolos, 

telhas, argamassa, pedra, terra, etc), madeira, podas de árvores e jardins, pneus, dentre outros, 

(Fig.5). O material recebido nas URPVs é separado, por tipo, em caçambas, e recolhido 

regularmente pela Prefeitura, para que possa ser reciclado. O entulho limpo é encaminhado para 
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uma das Estações de Reciclagem de Entulho, onde é transformado em agregado reciclado que pode 

ser novamente reintroduzido na cadeia da construção civil. 

 
Figura 23: URPV Castelo 

Estações de reciclagem em entulho 

Atualmente, a Prefeitura de Belo Horizonte possui três Estações de Reciclagem de Entulho com o 

objetivo transformar resíduos da construção civil em agregados reciclados, podendo substituir a 

brita e a areia em elementos da construção civil que não tenham função estrutural.  

- Pampulha - Rua Policarpo Magalhães Viotti, 450, Bandeirantes  

- Estoril - Rua Nilo Antônio Gazire, 147, Estoril  

- BR-040 BR-040, Km 531, Jardim Filadélfia 

As estações são instaladas em terrenos públicos localizados estrategicamente, com área mínima 

de 6.000m², que devem ser cercados e dotadas de pontos de aspersão de água, localizados 

estrategicamente, de forma a reduzir o excesso de poeira. Para evitar a pressão sonora, as calhas dos 

equipamentos britadores são revestidas de borracha e as pás-carregadeiras dispõem de silenciadores. 

Essas unidades recebem os resíduos transportados por caminhões e empresas de caçambas desde 

que apresentem, no máximo, 10% de outros materiais (papel, plástico, metal etc.) e ausência de 

terra, matéria orgânica, gesso e amianto.  

O processo de reciclagem do entulho acontece da seguinte forma:  

 Recepção (Figura 24) o material é inspecionado na portaria para verificar a sua composição 

e o grau de contaminação. O material aceito é classificado em: 

Classe A – resíduos de peças fabricadas com concreto (lajes, pilares, blocos, pavimentação), 

argamassas, fibrocimento, pedras ornamentais, sem a presença de impurezas. Destinam-se à 

preparação de argamassa e concreto não estruturais, utilizados na fabricação de bloquetes para 

calçamento, blocos de vedação, guias para meio-fio, dentre outros.  

Classe B – resíduos predominantemente cerâmicos (tijolos, telhas, azulejos etc.). Destinam-se à 

base e à sub-base de pavimentação de vias, drenos, camadas drenantes e material de enchimento de 

rip-rap.  

A parcela rejeitada pela inspeção é destinada ao aterro sanitário.  
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 Seleção (Figura 25): os materiais recicláveis são separados manualmente dos rejeitos que, se 

forem recicláveis ou reaproveitáveis, são devidamente destinados. 

 Operação de britagem (  

 Figura 26 e 9) os resíduos são levados pela pá-carregadeira até o alimentador vibratório do 

britador de impacto e, por gravidade, para a calha simples e ao transportador de correia. Após 

a britagem, há eliminação de pequenas partículas metálicas ferruginosas pela ação de um 

eletroímã sobre o material reciclado conduzido pelo transportador de correia. 

 

 

 
Figura 24: Recepção do material 

 
Figura 25 : Seleção 
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Figura 26: Equipamento utilizado para britagem         Figura 27: Pilhas do material reciclado 

 Estocagem em pilhas: o material reciclado é acumulado sob o transportador de correia.  

 Expedição: é feita com o auxílio de pá-carregadeira, dispondo o material reciclado em veículos 

apropriados.  

O material reciclado tem sido utilizado pela Prefeitura em obras de manutenção de instalações de apoio à limpeza 

urbana, em obras de vias públicas e, ainda, em obras de infraestrutura em vilas e favelas. 

Conforme já dito neste trabalho, Belo Horizonte pretende aumentar a capacidade nominal de 

processamento de entulho de 303.094 para 484.950 m
3
/ano. Embora este aumento seja significativo, 

ainda é baixo se avaliado o volume de material aterrado. Os dados demonstram que apenas 13,8% 

do material recebido nos principais equipamentos para destinação de RCC de Belo Horizonte são 

reciclados. Enquanto isso 88,2% do material é aterrado. 

Análise da gestão de resíduos da construção em Belo Horizonte 

Ao instituir a Lei Municipal 10.522/2012, que estabelece o Sistema de Gestão Sustentável de 

Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos (SGRCC) e o Plano Municipal de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos (PMRCC), Belo 

Horizonte deu um grande avanço, inclusive em relação às outras cidades brasileiras, na gestão de 

resíduos da construção da civil. Os principais objetivos da Lei são a redução, reutilização, 

reciclagem e tratamento dos resíduos, bem como a destinação ambientalmente correta. A reciclagem 

de materiais é a alternativa que empresas e prefeituras encontraram para destinar a quantidade cada 

vez maior de entulho produzido pelas construções.  

Em Belo Horizonte a gestão de resíduos é realizada, principalmente, pela Superintendência de 

Limpeza Urbana que é uma autarquia municipal criada pela Lei 2.220 de 27 de agosto de 1973. A 

Lei nº 9.011, de 1º de janeiro de 2005, vincula a SLU à Secretaria Municipal de Políticas Urbanas 

(SMURBE). 

A resolução 307 do CONAMA [9] diz que cabe aos municípios a solução para os pequenos 

volumes, geralmente mal dispostos, e o disciplinamento da ação dos agentes envolvidos com o 

manejo dos grandes volumes de resíduos. Uma das alternativas encontradas pelo PMRCC de Belo 

Horizonte para alcançar seus objetivos foi a criação das Unidades de Recebimento de Pequenos 

Volumes (URPVs) (Fig. 10). Estas, além de diminuir os descartes clandestinos, através do material 

reciclado, pode diminuir o custo de obras públicas se o material for bem aproveitado. O custo social 

causado pela deposição irregular do entulho é grande, pois, as prefeituras despendem recursos 

significativos não só para retirar o entulho, mas também para desassorear leitos de córregos, limpar 

galerias e ainda dar correta destinação ao mesmo. Existem ainda impactos diretos para a população 

na forma de enchentes, poluição visual e sujeição aos vetores de doenças. Não há dúvidas de que a 

correta destinação do entulho tornou-se uma das prioridades para toda a sociedade. 
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Figura 28: Layout sugerido para ponto de entrega 

Além das URPVs Belo Horizonte possui, atualmente, 03 (três) Estações de Reciclagem de 

Entulhos. Estas são responsáveis pela transformação dos resíduos da construção civil em agregados 

reciclados, podendo substituir a brita e a areia em elementos da construção civil que não tenham 

função estrutural.  

De acordo com HALLACK, S.J, 2009 [10], a preocupação com o gerenciamento de resíduos da 

construção civil vem se consolidando como uma prática importante dentro da concepção de 

desenvolvimento sustentável, desta forma, reduzir, reutilizar e reciclar resíduos são práticas 

fundamentais a serem estudadas e implementadas nos canteiros de obras. No Brasil, até 2002, não 

existiam leis e resoluções para os resíduos gerados pelo setor da construção civil.    

FREITAS, M.I, 2009 [11] afirma que a reciclagem de resíduos de construção e demolição (o 

entulho) é uma oportunidade de transformar despesas numa fonte de faturamento, ou pelo menos 

reduzir as despesas com deposições irregulares e volumes de extração de matérias-primas. 

De setembro de 2011 à agosto de 2012, Belo Horizonte recebeu em suas estações de reciclagem 

mais de 100 mil toneladas de entulho enquanto nos locais destinados à aterro foram recebidos mais 

de 650 mil toneladas de material (entulho, terra, poda, materiais saturados, dentre outros). Apesar 

do entulho recebido nas estações representar apenas 15% do valor recebido nas áreas de aterro, ao 

longo dos anos e com a evolução da gestão de resíduos, este valor é bastante representativo uma vez 

que aumenta a vida útil dos aterros além de destinar de forma ambientalmente correta os resíduos da 

construção civil.  

Quando avaliado as unidades de processamento relacionadas diretamente com os resíduos da 

construção civil, a Região Sudeste possui um grande avanço em relação ao restante do Brasil, e na 

cidade de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, há uma preocupação e uma atuação 

crescentes em relação ao processo de gestão desses resíduos. 

Proposta de ações colaborativas para a gestão de resíduos da construção civil em Belo 

Horizonte 

Belo Horizonte, apesar de possuir um modelo de gestão de RCC bastante avançado em relação às 

outras cidades brasileiras, estruturas físicas para destinação e reciclagem (Estações de Reciclagem, 

URPV’s), assim como todas as prefeituras do Brasil não adota um projeto de gestão de RCC antes 

mesmo do inicio das obras. As obras, principalmente públicas, possuem diversos projetos, porém, 

na prática, não possuem nem mesmo uma estimativa de volume de resíduo possivelmente gerado, 

mesmo que imposto pelo PGIRCC. Geralmente, as obras se iniciam e a medida que os resíduos vão 

sendo gerados o engenheiro responsável procura uma maneira economicamente viável de se livrar 

daquele material. A resolução 307 do CONAMA [9] diz que é responsabilidade do município a 

implantação da rede de pontos de entrega de pequenos volumes e da rede de infraestrutura nas áreas 

para manejo de grandes volumes (áreas de triagem e transbordo, áreas de reciclagem, aterros para 

preservação e aterros definitivos de resíduos da construção). O objetivo é facilitar o descarte do 

RCD sob condições e em locais adequados; o disciplinamento dos atores e dos fluxos; e o incentivo 

à minimização da geração e à reciclagem, a partir da triagem obrigatória dos resíduos recolhidos.  
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Sendo assim, é possível verificar que a 1ª etapa do PGIRCC, que diz que é de responsabilidade do 

município a elaboração, implementação e coordenação do Plano Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, evoluiu bastante em Belo Horizonte nos últimos anos. Já a 2ª Etapa, 

que determina que os geradores de RCC devem elaborar e implementar um Projeto de 

Gerenciamento de RCC, raramente é obedecido pelas empresas e muito menos fiscalizado pelo 

prefeitura. A falta de fiscalização somada a indiferença das empresas à gestão de RCC minimiza 

resultados mais significativos.  

O Vila Viva, programa de grande sucesso de Belo Horizonte, engloba obras de saneamento, 

remoção de famílias, construção de unidades habitacionais, erradicação de áreas de risco, 

reestruturação do sistema viário, urbanização de becos, implantação de parques e equipamentos para 

a prática de esportes e lazer. Apesar do grande sucesso e de todo reconhecimento, poucas 

intervenções realizadas pelo Vila Viva tiveram um planejamento específico de gestão dos resíduos 

gerados. Conforme pode ser verificado menos da metade dos resíduos gerados tem como fonte 

principal obras novas. A maior parte vem de obras como a do Vila Viva, isto é, reformas e 

demolições. 

Segundo PINTO, T.P, 1992 [12], uma grande quantidade de resíduos foi gerada nos últimos anos 

nas áreas urbanizadas, quer por demolições em processo de renovação urbana, quer por edificações 

novas, em razão do desperdício de materiais em consequência da característica arquitetônica da 

construção. 

Grandes problemas sociais são causados por uma má gestão na desapropriação dos imóveis. A 

demora na demolição dos imóveis pode transformar as moradias em abrigos para viciados em 

drogas e traficantes da região. Na maioria das vezes, a entulho gerado na demolição das moradias, 

devido à dificuldade de acesso e alto custo de transporte, são abandonados ali mesmo causando 

problemas a saúde a toda população. 

Com cerca de cinco mil moradores, a área da Vila Califórnia ocupa o fundo de um vale, que 

anualmente sofre inundações. Nas obras de infraestrutura e habitação do Vila Viva na região a base 

de pavimentação asfáltica de ruas, becos e da Avenida Avaí foi executada com entulho triturado 

pela Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). Este deveria ser o caminho a ser seguido em 

todas as obras deste tipo. Além dos aspectos ambientais e sociais, o econômico também é bastante 

relevante.   

Hoje, a areia, por exemplo, está muito mais cara e passou a pesar no orçamento. Mas, ainda hoje, 

apenas grandes obras investem em sistemas próprios de reciclagem. Aterrar os resíduos da 

construção civil é um grande desperdício.  

Através deste trabalho foi possível demonstrar a viabilidade e os benefícios de uma gestão 

sustentável dos resíduos da construção civil antes do inicio das obras, principalmente aquelas 

relacionadas à urbanização. Uma das formas de estimular essa cultura é através de editais mais 

específicos em ralação à gestão de RCC, principalmente para obras de urbanização. Além de uma 

fiscalização mais rígida às empresas quanto ao cumprimento do projeto de gerenciamento de RCC 

que deve ser elaborado.  

Considerações finais 

A Legislação relacionada à Gestão de Resíduos da Construção Civil ainda é muito recente e, 

conforme pode ser verificado neste trabalho, a maioria dos municípios brasileiros ainda não 

estabeleceu Planos Integrados de Gerenciamento, instrumento previsto na legislação. Também por 

este motivo os municípios seguem com dificuldades para controlar a correta destinação dos 

entulhos, bem como para estabelecer regras que promovam sua redução e reutilização. A falta de 

informação da população também é um fator relevante que pode intervir no correto descarte dos 

RCD gerando impacto ambiental. Apesar das construtoras serem consideradas as grades geradoras 

de RCC, a grande maioria, cerca de 70%, são provenientes de pequenas reformas e pequenos 

serviços de construção, que por conta do grande número acaba gerando um maior volume.  
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Os resultados deste trabalho evidenciam que, em Belo Horizonte, a implantação de uma rede de 

política pública de gestão dos resíduos da construção civil exigiu uma infraestrutura e a instalação 

de equipamentos em diferentes pontos estratégicos para minimizar os problemas gerados por essa 

grande parcela de RCC provenientes de pequenas reformas e pequenos serviços de construção. 

Associado a esta infraestrutura, o poder público local formulou e implementou, levando-se em  

consideração o saber e a cultura urbana local, um conjunto  de práticas de gestão, educação 

ambiental e mobilização  social, que foram determinantes na mudança de comportamento da 

população em geral e de atores envolvidos no  processo de gestão dos resíduos da construção civil, 

tais  como os carroceiros.  

Apesar da evolução de Belo Horizonte na Gestão da RCC, principalmente em relação à maioria dos 

outros municípios brasileiros, ainda há muito trabalho a ser feito. A análise dos resultados 

demonstrou que a preocupação das empresas e prefeituras ainda é muito maior em cumprir a 

legislação do que em evitar os problemas gerados por uma má destinação dos resíduos. É preciso 

uma conscientização de todos os envolvidos neste processo para uma maior evolução na gestão dos 

RCC.  

Uma das propostas de evolução na gestão de resíduos da construção civil sugerida neste trabalho é a 

real implantação de um projeto de gestão especifico para cada obra, principalmente públicas que 

envolvem grande quantidade de demolição com aquelas do programa Vila Viva. Nestas obras a 

preocupação com a redução da geração de RCC deveria ser priorizada já na fase de projetos. 

Além disso, tanto o Governo Federal quando os Estaduais e Municipais poderiam incentivar a 

cadeia da reciclagem na construção civil obrigando seus contratantes a utilizarem o agregado 

reciclado, por meio de editais e licitações. 

Atualmente, mesmo as empresas que adotam algum tipo de gestão de RCC se adaptam a política de 

gestão de cada município, transferindo o trabalho de transformação e destinação dos resíduos. É 

valido lembrar que os benefícios de uma gestão correta não são apenas sócias e ambientais mais 

também econômicos. 
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Resumo. O CCA (arseniato de cobre cromatado) é o preservante mais utilizado no tratamento de 

madeiras no Brasil. Após anos exposto às condições ambientais, elementos de madeira tais como: 

postes, mourões e dormentes estão sujeitos a deterioração por agentes químicos, mecânicos, físicos 

e biológicos, tendo suas propriedades físico-mecânicas reduzidas e suas utilizações afetadas. A 

substituição desses elementos de madeira gera um grande volume de resíduos tratados, que devem 

ser descartados de forma correta para não haver contaminação do solo e do meio ambiente. A 

reutilização ou reciclagem desses resíduos para fabricação de compósitos à base de madeira 

apresentam-se como alternativa para amenizar o problema de disposição. O objetivo deste trabalho 

foi avaliar a viabilidade de fabricação de painéis OSB (Oriented Strand Board) com resíduos de 

madeira de Paricá (Schizolobium amazonicum) tratados com CCA e resina poliuretana à base de 

óleo de mamona. As propriedades físicas e mecânicas dos painéis foram analisadas com base no 

documento normativo EN 300: 2006, devido à indisponibilidade de normas brasileiras sobre o 

assunto. Os resultados demonstraram o grande potencial dos insumos utilizados para fabricação dos 

painéis OSB, principalmente o adesivo poliuretano a base de óleo de mamona que juntamente com 

partículas tratadas com CCA, conferiram aos painéis desempenhos mecânicos que atenderam aos 

requisitos mínimos exigidos por norma para aplicações em diversos segmentos da construção civil. 

Introdução 

Na natureza a maioria das espécies naturalmente resistentes ao ataque de organismos xilófagos são 

de essências nobres. As madeiras provenientes de florestas plantadas tais como Pinus (Pinus sp.), 

Eucalipto (Eucalyptus sp.), Paricá (Schizolobium amazonicum), as quais são de mais fácil obtenção, 

não possuem resistência natural contra organismos deterioradores, necessitando de tratamento 

preservante para aumentar sua durabilidade. 

O tratamento preservante de madeiras no Brasil é realizado principalmente com arseniato de cobre 

cromatado (CCA) e borato de cobre cromatado (CCB) [1]. O CCA é um preservativo hidrossolúvel 

à base de cobre, arsênio e cromo, indicado principalmente para aplicações em que a madeira ficará 

em contato direto com o solo e com umidade [2,3]. 

Estima-se que em 2012 a produção de madeira tratada no Brasil foi de 1,6 milhões de metros 

cúbicos, sendo o CCA responsável por aproximadamente 80% deste volume [4,5]. O segmento da 

construção civil empregou aproximadamente 10% do volume total de madeira preservada, enquanto 
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que zona rural (produção de mourões), setor elétrico (postes de madeira), e o segmento ferroviário 

(dormentes) foram responsáveis por aproximadamente 60, 15 e 15% respectivamente [6]. 

A madeira preservada possui um ciclo de vida. Após longos períodos exposto às condições 

ambientais, a madeira está sujeita a deterioração por agentes químicos, mecânicos, físicos e 

biológicos, tendo suas propriedades físico-mecânicas reduzidas e sua utilização afetada. Nestes 

casos faz-se necessário a substituição desses elementos de madeira, os quais já tiveram sua vida útil 

encerrada.  

Lepage [7] aponta que até o ano de 2010 mais de 400 milhões de m³ de madeira foram tratadas com 

o preservante CCA no Brasil. Futuramente esse grande volume de madeira precisará ser destinada 

de forma correta. Nos Estados Unidos em 2020, o volume de resíduos de madeira impregnada com 

CCA deve chegar entre 19 e 20 milhões de m³. Já no Reino Unido, o rejeitos de madeira tratada até 

2061 pode chegar a 870 mil m³ [8,9]. 

Os resíduos tratados com compostos de arsênio e cromo são classificados, segundo a ABNT NBR 

10004 [10], como tóxicos, necessitando de um descarte correto para não haver contaminação do ser 

humano e do meio ambiente. As principais formas de destinação destes resíduos são: os aterros 

industriais e a incineração [7]. Esses métodos além de apresentarem custos elevados, necessitam ser 

adaptados e seguir normas de regulamentação, caso contrário, pode ocorrer à liberação de 

substâncias tóxicas.   

A reutilização ou reciclagem são alternativas para disposição desses resíduos e apresentam 

vantagens como: conservação de florestas; diminuição do uso de aterros industriais; e criação de 

mais oportunidades para o negócio de reciclagem [11]. 

Estudos mostram a utilização de resíduos de madeira de Pinus tratados com CCA na produção de 

compósitos, como: Bertolini e Rocco Lahr [12] com painéis de partículas e resina poliuretana à base 

de óleo de mamona; Mengeloglu et al. [13], com painéis flakeboards e dois tipos de resina a 

melamínica (pMDI) e a fenol-formaldeído; Morales et al. [14] com painéis de partículas e com 

resina melamina-formaldeído; Vick et al. [15] com painéis flakeboards e resina fenol-formaldeído.  

O OSB (Oriented Strand board) é um painel de partículas de madeira do tipo “strand”, orientadas 

em camadas, aderidas com resina à prova de água e consolidadas pela prensagem a quente [16]. 

Dentre suas utilizações, destaca-se sua aplicação no âmbito da construção civil, pois suas 

características físicas e mecânicas permitem seu uso para fins estruturais [17,18]. 

Conhecido também como painel de partículas orientadas, o OSB é um produto com demanda 

mundial ascendente, pois sua utilização vem ocupando uma faixa de mercado antes exclusiva dos 

painéis compensados, uma vez que o OSB pode ser produzido com custos mais baixos, com maior 

aproveitamento da tora e com propriedades semelhantes [19,20].  

A utilização de madeira tratada com CCA na confecção de painéis OSB já foi avaliada por Ferro 

[19]. A autora obteve resultados satisfatórios quando comparados com o documento normativo 

internacional EN 300 [21], para aplicações em diversos segmentos da construção civil. 

Considerando-se a necessidade de disposição correta de resíduos de madeira tratada gerados a partir 

da substituição de elementos estruturais, e a reciclagem como alternativa de aproveitamento destes 

resíduos, este trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade de fabricação de painéis OSB com 

partículas de madeira de Paricá (Schizolobium amazonicum) tratadas com CCA e aderidas com 

resina poliuretana à base de óleo de mamona. 

Matetiais e Métodos 

A espécie de madeira utilizada foi o Schizolobium amazonicum  (Paricá), procedente de um plantio 

com aproximadamente 7 anos de idade,  localizado no município de Paragominas, no Estado do 

Pará. Foram utilizadas peças tratadas com CCA sais, com retenção de 6,5 kg de ingredientes 

ativos/m³. 

As vigas de madeira foram seccionadas em peças com aproximadamente 90 mm de largura e 35 mm 

de espessura, que definiu o comprimento e a largura das partículas, respectivamente. O 
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processamento das partículas foi realizado em um picador de disco, no qual as facas foram ajustadas 

para obter partículas com 0,7 mm aproximadamente (Fig. 1a). Após terem sido geradas, as 

partículas foram secas em estufas até alcançarem teor de umidade aproximado de 12%, base massa 

seca.  

As partículas foram aderidas com resina poliuretana à base de óleo de mamona, do tipo 

bicomponente, teor de sólidos de 100%, composta pelo poliol, componente derivado do óleo 

vegetal, e pelo pré-polímero. A proporção de poliol e pré-polímero utilizada neste estudo foi 1:1 

(Fig. 1b) [19,20]. Foram produzidas chapas com teor de adesivo de 8, 10 e 12% em fração da massa 

das partículas, fornecendo  3 condições experimentais distintas, como pode ser observado na Tabela 

1. 

Tabela 28: Delineamento experimental 

Condição experimental % Resina 

C1 8 

C2 10 

C3 12 

Para cada condições experimental foram produzidos quatro painéis OSB com dimensões 

40×40×1mm e densidade nominal 0,70 g/cm³, totalizando 12 painéis [20]. 

Os painéis foram confeccionados com 3 camadas. Nas camadas externas as partículas foram 

dispostas de forma orientada e, na camada interna, de forma aleatória (Fig. c e Fig. d). A proporção 

de partícula nas camadas face/miolo foi 40:60. 

O colchão de partículas foi prensado com temperatura de 100
o
C, por 10 minutos, e pressão 

específica de 4 Mpa (Fig. e). Para estabilização e cura completa, as chapas foram acondicionadas 

por 48 horas. Após este período, foram esquadrejadas nas dimensões de 35×35×1 cm (Fig. f), para 

posterior retirada dos corpos de prova para realização dos ensaios físicos-mecânicos. A Fig. 1 

mostra mostra as etapas de produção. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Fig. 1: Etapas de produção dos painéis OSB. 

De cada painel foram extraídos quatro corpos de provas para a obtenção do módulo de elasticidade 

(MOE-par) e resistência à flexão estática (MOR-par) na direção paralela, um corpo de prova para as 

propriedades módulo de elasticidade (MOE-per), resistência flexão estática (MOR-per) na direção 

perpendicular, arrancamento de parafuso de face (APF) e de topo (APT), e 5 corpos de prova para a 

adesão interna (AI) e para as propriedades físicas: inchamento em espessura em 2 (Inc 2h) e em 24 

horas (Inc 24h), absorção de água em 2 (Abs 2h) e em 24 horas (Abs 24h), densidade aparente 

(Dens) e teor de umidade (TU). 
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O desempenho dos painéis OSB foi avaliado com base nos requisitos do documento normativo EN 

300 [21] devido a ausência de normas brasileiras sobre o assunto. Alguns quesitos como Inc 2h, Abs 

2 e  24h, não são contemplados pela EN 300 [21], portanto foram comparados com resultados de 

literatura correlata. Propriedades como APF e APT foram obtidas seguindo as premissas e métodos 

de cálculo do documento normativo brasileiro ABNT NBR 14810 [22]. 

Na análise estatística dos resultados obtidos, considerou-se o efeito da proporção de resina sobre as 

propriedades físicas e mecânicas avaliadas dos painéis OSB. Para obtenção desses resultados 

realizou-se análise de variância e, posteriormente, o teste de médias de Tukey, conduzido a um nível 

de 5% de probabilidade de erro, para identificar médias que diferiram entre si. Os resultados foram 

comparados com trabalhos correlacionados e com a norma EN 300 [21] sobre painéis OSB. 

Resultados 

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados obtidos para as propriedades físicas dos painéis OSB: 

inchamento em espessura em 2 (Inc 2h) e em 24 horas (Inc 24h), absorção de água em 2 (Abs 2h) e 

em 24 horas (Abs 24h), densidade aparente (Dens) e teor de umidade (TU), e os testes de Tukey 

realizados para verificar a influência do teor de resina sobre as essas propriedades. 

 Tabela 2: Valores médios e teste Tukey para as propriedades físicas investigadas. 

Condição 

experimental 
% Resina TU (g/cm³) 

Dens 

(g/cm³) 
Inc 2h (%) Abs 2h (%) Inc 24h (%) 

Abs 24h 

(%) 

C1 8 8,22 A 0,64 A 29,81 A 41,76 A 48,82 A 87,02 A 

C2 10 7,49 A 0,64 A 20,14 AB 30,44 A 30,12 B 78,13 A 

C3 12 8,81 A 0,65 A 12,64 B 27,35 A 30,31 B 70,76 A 

Observa-se na Tabela 2, que os valores médios da densidade dos painéis OSB ficaram abaixo da 

densidade nominal 0,70 g/cm³. Eventuais diferenças, segundo Iwakiri et al. [23], podem ser 

relacionadas principalmente às condições operacionais, como perda de materiais durante o processo 

de formação do colchão de partículas e de sua prensagem, além do retorno em espessura dos painéis 

após serem retirados da prensa.  

A norma EN 300 [21] não faz referência sobre as propriedades teor de umidade, inchamento em 

espessura em 2h e absorção de água em 2 e em 24h.  

Os valores médios de TU obtidos apresentam-se satisfatórios quando comparados aos estudos 

realizados por Souza [20], que encontrou valores médios que variaram entre 8,2 e 10,3%, para 

painéis OSB fabricados com Pinus sp. e 12% de resina poliuretana à base de óleo de mamona.  

Com relação às propriedades Inc 2h, Abs 2 e 24h, os resultados obtidos neste estudo são 

consistentes aos encontrados por Surdi [24] para painéis OSB com densidade de 0,67 g/cm³ 

fabricados com hibrídos de Pinus e resina fenol-formadeído, cujos valores foram 22, 32 e 79%, 

respectivamente. Os resultados também são satisfatórios quando comparados com resultados 

obtidos por Vick et al. [15], que em estudo análogo com painéis flakeboards fabricados partículas 

de Southern Pine tratadas com CCA e resina fenol formaldeído, obtiveram aproximadamente 25 e 

74% para Inc 24h e Abs 24h, respectivamente. 

Todas as condições experimentais excederam o limite de 25% de Inc 24h de imersão em água 

estipulado pela norma EN 300 [21] para painéis OSB do tipo 1 (painéis para uso geral sem 

capacidade de carga destinados à ambientes secos). 

Observa-se na Tabela 2 que o teor de adesivo afetou significativamente as propriedades Inc 2 e 24h, 

de forma que o aumento do teor de resina proporcionou reduções dessas propriedades.  

O desempenho dos painéis quanto às propriedades de inchamento em espessura e absorção de água 

para os períodos investigados pode ser relacionado com a adição de preservante na madeira. Os 

altos valores obtidos são possivelmente consequência da dificuldade de adesão entre as partículas, 

uma vez que as paredes celulares já contêm moléculas do preservativo que ali se alojaram [19]. 

A Tabela 3 apresenta os valores médios obtidos para as propriedades mecânicas dos painéis OSB: 

módulo de elasticidade (MOE-par) e resistência à flexão estática (MOR-par) na direção paralela, 
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módulo de elasticidade (MOE-per), resistência flexão estática (MOR-per) na direção perpendicular, 

arrancamento de parafuso de face (APF) e de topo (APT) e adesão interna (AI). 

Observa-se na Tabela 3 que todas as condições experimentais atingiram, para a propriedade AI, o 

valor mínimo de 0,5 MPa exigido pela EN 300 [21] para painéis OSB do tipo 4 (painéis especiais 

com finalidades estruturais). Os resultados obtidos também foram superiores aos encontrados por 

Mengeloglu et al. [13] que para painéis flakeboards fabricados com partículas de Pinus spp. tratadas 

com CCA e aderidas com resina pMDI, encontraram valores médios de AI igual a 0,43 MPa. 

Tabela 3: Valores médios e teste Tukey para as propriedades mecânicas investigadas. 

Condição 

experimental 

AI (MPa) APT (N) APF (N) MOE-par 

(MPa) 

MOR-par 

(MPa) 

MOE-per 

(MPa) 

MOR-per 

(MPa) 

C1 0,50 A 806,25 A 808,50 A 5632,60 A 42,14 A 1329,23 A 17,24 A 

C2 0,54 A 1029,00 B 1440,20 B 6564,65 A 47,70 A 1488,11 A 19,70 AB 

C3 0,55 A 1004,75 B 1347,50 B 5908,57 A 42,52 A 1468,92 A 24,25 B 

Com relação às propriedades MOE e MOR na direção paralela as orientações das partículas, todas 

as condições experimentais avaliadas atenderam aos requisitos mínimos da EN 300 [21] para 

painéis do tipo OSB/4, que exige 4800 e 30 MPa para o MOE e MOR, respectivamente. Os 

resultados obtidos para as propriedades avaliadas condizem com o estudo de Bastos [25] que,  para 

painéis OSB comerciais do tipo Form e do tipo Plastificado, respectivamente, obteve valores de 

5612 e 5747 MPa para o MOE e de 35 e 34 MPa para o MOR. 

Os valores médios de MOE para a direção perpendicular em relação à orientação das partículas, 

para a condição experimental C1 foi coerente com o recomendado pela EN 300 [21] para painéis 

OSB/1 cujo valor exigido é 1200 MPa. Os valores obtidos para as condições C2 e C3 superaram o 

valor mínimo de 1400 MPa, recomendando para painéis OSB/2 (painéis com finalidades estruturais 

para ambientes secos). No tocante ao MOR, todas as condições experimentais superaram o mínimo 

de 16 MPa exigido para painéis OSB/4. 

A EN 300 [21]  não faz referência às propriedades APF e APT. O documento normativo brasileiro 

ABNT NBR 14810-2 [23] estabelece, para chapas de madeira aglomerada, valores de 1020 N para 

APF e 800 N para APT. Das condições analisadas, somente a C1 não atingiu o valor mínimo 

exigido pela norma brasileira para a propriedade APF, ademais, todas as condições experimentais 

atenderam o requisito mínimo da referida norma. 

Oberva-se na Tabela 3 que o aumento do teor de adesivo afetou de maneira significativa as  

propriedades módulo de elasticidade perpendicular e arrancamento de parafuso de face e de topo, 

com os maiores valores provenientes dos maiores teores de adesivo. 

Diferentemente do que foi observado em estudos realizados por Goroyias e Hale [26], Vick et al. 

[15]  e Li et al. [27], não foi constatada redução da propriedade MOE para os painéis fabricados 

com partículas tratadas. Esses resultados testificam a eficiência da resina utilizada, além da boa 

combinação entre o tipo de adesivo, tipo de preservativo e seu estágio de aplicação. 

Conclusão 

Com base nos resultados obtidos conclui-se: 

- A fabricação de painéis OSB com partículas de madeira de Paricá (Schizolobium amazonicum) 

tratadas com CCA e resina poliuretana à base de óleo de mamona é viável, pois as propriedades 

mecânicas foram compatíveis com os valores recomendados pela norma EN 300 [21], utilizada 

como referência neste estudo. 

- O teste de Tukey evidenciou que o aumento do teor de resina foi significativo para as propriedades 

inchamento em espessura após 2 e 24 horas de imersão em água e para as propriedades 

arrancamento de parafuso de face e de topo e módulo de elasticidade na direção perperdicular à 

orientação das partículas. 

- Os painéis estudados apresentam plenas condições de serem aplicados em ambientes secos de 

diversos segmentos da construção civil. 
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-A reutilização mostrou-se como alternativa viável para aplicação de resíduos de madeira de 

Schizolobium amazonicum tratado com CCA. 
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Resumo. A Cinza de Casca de Arroz (CCA), misturada com carvão ativado (CA), está saturada 

com hidrocarbonetos de petróleo, proveniente de filtros de adsorção de sistemas de remediação de 

áreas degradadas, denominado resíduo de adsorção neste trabalho. O objetivo da pesquisa foi avaliar 

a solidificação/estabilização (S/E) de hidrocarbonetos de petróleo, em matriz de cimento Portland. 

Foram confeccionadas argamassas com substituição do agregado natural, em volume, pelos 

seguintes materiais: resíduo de adsorção , nos teores de 10% e 30%, adsorvente CCA/CA in natura 

no teor de 30% e adsorvente CA in natura no teor de 30%. A substituição do maior teor foi realizada 

também, com o material in natura, para que fosse possível realizar a comparação dos resultados 

obtidos e verificar a influência do resíduo de adsorção  nestas argamassas. Estas foram 

caracterizadas ambientalmente, analisadas em relação à influência dessa substituição, através da 

determinação de propriedades no estado fresco, propriedades mecânicas e caracterização dos 

produtos de hidratação. Os resultados sugerem que a presença do contaminante possivelmente 

contribuiu quanto à aderência entre as partículas da mistura e confirmam a 

solidificação/estabilização do contaminante na matriz de cimento Portland. 

Introdução 

O Brasil produz anualmente cerca de 13 milhões de toneladas de arroz, sendo o Rio Grande do Sul 

o maior produtor brasileiro [1]. No beneficiamento do arroz são geradas cerca de 2,86 milhões de 

toneladas anuais de casca de arroz [2; 1] e, este resíduo vem sendo empregado como fonte 

renovável de energia [3]. 

O aproveitamento da casca do arroz como biomassa é extremamente vantajoso, pois além de 

substituir combustíveis de fontes não renováveis, diminui os danos provocados  à natureza, em 

virtude da não emissão de gás metano resultante de sua decomposição [4; 5]. Porém, proveniente de 

sua queima, originam-se cerca de 500.000 toneladas anuais do resíduo cinza de casca de arroz 

(CCA) [2; 1]. 

Embora classificadas como um resíduo Classe IIA-Não Inerte, conforme NBR 10004 [6], essas 

cinzas representam um problema ambiental para as empresas que as produzem, principalmente em 

função do elevado volume de material gerado para disposição final. 

Dentro deste contexto, o resíduo de adsorção, composto por CCA, Carvão Ativado (CA) e 

hidrocarbonetos de petróleo é o objeto deste estudo. Buscou-se avaliar a solidificação/Estabilização 

(S/E) de Benzeno-Tolueno-Etilbenzeno-Xileno (BTEX), contidos nesse resíduo oriundo da 

remediação do passivo ambiental, em matriz de cimento Portland. 
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Materiais e Métodos 

A matriz empregada foi argamassa, por apresentar volumes de teste menores do que em concreto, 

além de ser mais próxima a matriz solo-cimento, em função do levantamento bibliográfico realizado 

sobre S/E Para efeitos de comparação, bem como verificar a influência da contaminação do resíduo 

em si, também foram investigadas a influência da substituição de parte do agregado miúdo pelo 

adsorvente CCA/CA in natura e CA in natura, e confecção de argamassa referência. 

O programa experimental dividiu-se em três etapas, que são apresentadas na Figura 1.As 

porcentagens exibidas na Tabela 1 referem-se aos teores de substituição da areia natural, pelo 

material referido, em volume. Foram determinados dois teores de substituição para o resíduo de 

adsorção , 10% e 30%. O teor de substituição na argamassa RESÍDUO 10% foi escolhido em 

função das várias pesquisas já realizadas com a CCA, moída, não moída, e em matriz cimentícia [7; 

8; 9; 10; 11]. O teor de substituição de 30% foi empregado, pois se apresentasse estabilização do 

resíduo de adsorção, uma maior quantidade de resíduo de adsorção  empregado na argamassa, maior 

seria o benefício, tanto econômico quanto ambiental. 

Foram realizados ensaios na argamassa endurecida, completando assim, a avaliação proposta da 

influência deste resíduo de adsorção , em substituição à areia natural, em argamassa. 

 
Figura 1: Etapas metodológicas utilizadas nesse trabalho 

Tabela 1: Argamassas confeccionadas. 

Nomenclatura Composição 

REFERÊNCIA Cimento + areia natural + água. 

RESÍDUO 10% Cimento + areia natural +10% resíduo de adsorção + água. 

RESÍDUO 30% Cimento+ areia natural + 30% resíduo de adsorção + água. 

CCA/CA 30% Cimento + areia natural + 30% CCA/CA in natura + água. 

CA 30% Cimento + areia natural + 30% CA in natura + água. 

A técnica de FRX determina qualitativa e quantitativamente os elementos presentes em uma 

amostra. O equipamento utilizado foi um Espectrômetro de Fluorescência de Raios-X por Energia 

dispersiva, marca EDX 720 HS - Shimadzu do Brasil Comércio Ltda.  

A Difração de Raios-X identifica a composição mineralógica do resíduo. Esta técnica analítica é 
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importante, pois determina qualitativamente a presença ou não de fases cristalinas de uma 

substância. A DRX foi realizada no difratômetro Siemens D5000. 

Como a substituição da areia natural por resíduo de adsorção  foi efetuada em volume, fez-se 

necessária a determinação da massa específica. O método ABNT NBR NM 52 [12] – Agregado 

miúdo – Determinação da massa específica e da massa específica aparente, foi tomado como base 

para a realização desse ensaio. A fim de padronizar a determinação da massa específica para todos 

os materiais, foi avaliada a adequação do resíduo de adsorção  com este método, através de uma 

prévia realização do ensaio. Constatou-se a necessidade de algumas modificações, a saber: 

- A secagem dos materiais foi efetuada em estufa, a uma temperatura de 60ºC, após imersão em 

água durante 24 horas, até peso constante. Esta alteração no método foi necessária, visto que não 

havia controle de temperatura da corrente de ar utilizada para secar o resíduo de adsorção , o que 

poderia volatilizar os contaminantes (Tabela 1).  

- Foi utilizada uma quantidade menor de amostra, 200g. Como o resíduo de adsorção  é muito 

leve, o recipiente destinado para esta determinação não comportou os 500g solicitados na norma. 

Certificou-se que essa modificação não alteraria o resultado, mediante realização do ensaio com 

areia natural, empregando-se 500g e 200g, não se obtendo diferença significativa. 

- Também em função do grande volume e baixo peso do resíduo de adsorção , o ensaio foi 

realizado com álcool etílico PA, cuja densidade é menor que a da água, igual a 0,810g/ml, a 20ºC. 

- Durante a imersão do recipiente contendo o resíduo e álcool, no banho mantido a 21±2ºC, 

durante uma hora, os mesmos foram agitados, de tempo em tempo, com a finalidade de remover as 

bolhas de ar ainda presentes. 

Para a confecção das aragamassas o cimento utilizado neste trabalho foi o CP V-ARI-40 Estrutura 

Cauê. Optou-se por este cimento, pois apresenta maior quantidade de clínquer, ou seja, menor 

quantidade de qualquer tipo de adição. A areia natural empregada é de origem quartzosa, 

proveniente do estuário do Guaíba RS – Brasil, foi peneirada, de acordo com o método descrito na 

Norma ABNT NBR NM 9 [13]. 

Inicialmente, a preparação da argamassa REFERÊNCIA tomou-se como base a Norma ABNT NBR 

13276 [15] – Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Preparo da mistura e 

determinação do índice de consistência. 

O resultado obtido na determinação do índice de consistência, da argamassa REFERÊNCIA, 

considerando um intervalo de ± 5mm, foi padronizado para a confecção de todas as argamassas.  

O processo de preparação para as demais argamassas foi o mesmo, com a diferença que, se após a 

determinação do índice de consistência fosse necessário ajustar a mistura, adicionava-se cimento, 

areia e o material substituto, ou água, misturando-se novamente por 90 segundos. Imediatamente 

após, era repetido o índice de consistência, e assim, até alcançar o valor determinado. Somente 

quando o índice de consistência correto era alcançado, os demais ensaios eram encaminhados. Cabe 

salientar que o tempo considerado para início da mistura sempre foi o de contato do cimento com a 

água. 

A quantidade de material empregado na confecção das argamassas pode ser observada na Tabela 2. 

Tabela 2: Dosagem de material utilizado na confecção das argamassas. 

Argamassa Amostragem 
Cimento 

(g) 

Areia 

(g) 

Substituição 

(g) 

Água 

(g) 

Relação 

água/cimento 

REFERÊNCIA 
1 2901,3 8703,9 - 1394,8 0,48 

2 2901,3 8703,9 - 1394,8 0,48 

RESÍDUO 10% 
1 2901,3 7833,5 894,3 1544,0 0,53 

2 2901,3 7833,5 894,3 1456,4 0,50 

RESÍDUO 30% 
1 3101,3 6512,7 2793,5 2047,2 0,66 

2 2901,3 6092,7 2683,1 1816,3 0,63 

CCA/CA 30% 
1 2901,3 6092,7 1824,7 2445,6 0,84 

2 3001,3 6302,7 1887,6 2457,6 0,82 

CA 30% 
1 2901,3 6092,7 1898,1 2345,4 0,81 

2 2901,3 6092,7 1898,1 2185,6 0,75 
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As propriedades analisadas das argamassas confeccionadas, no estado fresco foram: determinação 

do índice de consistência [15]. Evolução da temperatura semi-adiabática de hidratação, para a 

realização deste ensaio, foi utilizado o software PicoLog, que recebia os dados emitidos pelos 

termopares acoplados em cada amostra, sendo informadas as temperaturas em intervalos de 1 

minuto [16]. Penetração de cone ASTM C780-11 e tempo de pega [13]. 

No estado endurecido foram avaliadas a resistência à Tração na flexão e à compressão. Para tanto 

empregou-se corpos de prova prismáticos de 4x4x16 cm. O adensamento foi realizado empregando-

se a mesa de consitência.  Após a molagem os corpos de prova foram mantidos na fôrma em 

ambiente com temperatura de 23±2ºC e umidade relativa de 60±5% por 24 horas. Após a 

desmoldagem, os corpos de prova foram dispostos em câmara úmida até a data de ensaio. 

Além da caracterização ambiental, no extrato lixiviado [17] e no extrato solubilizado [18] das 

argamassas RESÍDUO 10% e RESÍDUO 30% foram determinadas as concentrações de BTEX, com 

a finalidade de verificar a eficiência da técnica de s/s. Este ensaio foi realizado em cromatógrafo 

gasoso com detector FID acoplado ao head space - Perkin Elmer, sendo aplicado o método EPA 

8015 D. 

Resultado e Discussões 

Os resultados da caracterização do resíduo CCA/CA contaminados com hidrocarbonetos, CCA 

segregada, CA in natura e CCA/CA in natura em relação a concentração de BTEX e 

hidrocarbonetos totais (TPH), na faixa DRO (indicam hidrocarbonetos na faixa do diesel, extraíveis, 

com 9 a 28 carbonos) e GRO (indicam hidrocarbonetos na faixa da gasolina, voláteis, com 2 a 9 

carbonos), presentes no resíduo de adsorção  são apresentados na tabela 3. 

Tabela 3: BTEX e TPH DRO, TPH GRO, TPH TOTAL no resíduo de adsorção . 

Parâmetro Resultado (mg/kg) 

Benzeno 3128 

Tolueno 1428 

Etilbenzeno 1793 

Xileno 982 

TPH DRO 43767 

TPH GRO 2169 

TPH TOTAL 45936 

A presença de Benzeno, Tolueno e Xileno classifica o resíduo de adsorção como Classe I - 

Perigoso, pois, são consideradas substâncias tóxicas, conforme anexo E da NBR 10004 [6]. Dessa 

forma, esse resíduo de adsorção requer disposição adequada, gerando custos para a Empresa 

Projeconsult Engenharia Ltda. O aterro de resíduos industriais perigosos (ARIP) é o local correto de 

disposição final de resíduos potencialmente perigosos à saúde e ao meio. 

A caracterização química qualitativa da CCA, CA in natura, CCA/CA in natura e do resíduo de 

adsorção são apresentados na Tabela 4. A técnica utilizada para a realização dessa análise não 

identifica compostos orgânicos, portanto, evidencia-se que os resultados obtidos referem-se a fração 

inorgânica contida nesses materiais. 

Comparando os resultados da Tabela 4, nota-se que Si, K, Ca, Mn, e Fe são elementos 

comuns. No entanto, S encontra-se presente no CA in natura, CCA/CA in natura e resíduo de 

adsorção , Cu no CA in natura e resíduo de adsorção , P foi identificado na CCA segregada e CA in 

natura e Ti somente no CA in natura. 

A CCA é composta basicamente por sílica [19]. Pouey [20] salienta que a sílica é o maior 

constituinte da CCA, variando de 72,1 a 94,7%. Calheiro [21] atualizando estudo de diferentes 

composições químicas da CCA feita por Pouey [20] mostra, embora na forma de óxidos mais 

estáveis, que, além da sílica, óxido de alumínio (Al2O3), óxido de ferro (Fe2O3), óxido de manganês 

(MnO), óxido de cálcio (CaO), óxido de sódio (Na2O), óxido de potássio (K2O), óxido de titânio 

(TiO2) e óxido de fósforo (P2O5), em menores quantidades, podem também ser encontrados na 

composição da CCA. A análise qualitativa mostra que o Si é o elemento majoritário. 
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Tabela 4: Resultados de FRX da CCA, CA in natura, CCA/CA in natura e resíduo de adsorção .  

MATERIAL 
CCA 

SEGREGADA 

CA  

IN NATURA 

CCA/CA  

IN NATURA 

RESÍDUO DE 

ADSORÇÃO  

ELEMENTOS 

Majoritário Silício (Si) * Silício (Si) Silício (Si) 

Minoritário - 

Ferro (Fe) 

Silício (Si) 

Potássio (K) 

Calcio (Ca) 

Fósforo (P) 

Enxofre (S) 

Potássio (K) 

Cálcio (Ca) 

Ferro (Fe) 

Enxofre (S) 

Potássio (K) 

Cálcio (Ca) 

Enxofre (S) 

Manganês 

(Mn) 

Ferro (Fe) 

Traço 

Fósforo (P) 

Potássio (K) 

Cálcio (Ca) 

Ferro (Fe) 

Manganês 

(Mn) 

Titânio (Ti) 

Cobre (Cu) 

Manganês (Mn) 

Manganês (Mn) Cobre (Cu) 

* Nota: sabe-se que o elemento carbono (C) é majoritário em CA in natura (Pereira, 2011). Neste caso, via FRX por 

disperçao de energia (com detector de silício ativado por lítio), ele não foi  identificado devido a baixa eficiência da 

técnica, não sendo aconselhável na detecção dos raios-x emitidos por elementos leves, ou seja, de número atômico 

menor que 13 (NASCIMENTO FILHO, 1999).  

A CCA, empregada nesta pesquisa, é de mesma origem da empregada no estudo de Calheiro [21] – 

CCA Segregada. Foi constatada a presença de material cristalino, cristobalita, e um desvio da linha 

de base entre os ângulos 15 e 30º, indicativo de amorfismo. Estes resultados corroboram com os 

encontrados na bibliografia.  

É apresentada na figura 2 a distribuição granulométrica da CCA Segregada, CA in natura (Figura 

3), CCA/CA in natura (Figura 4) e da areia natural (Figura 5), empregados neste trabalho. Os 

limites estipulados pela NBR 7211:2009, para distribuição granulométrica de agregado miúdo 

também são exibidos em cada figura. 

 

Figura 2: Distribuição granulométrica da CCA segregada. 

 

Figura 3: Distribuição granulométrica do CA in natura. 

 

Figura 4: Distribuição granulométrica da CCA/CA in 

natura. 

 

Figura 5: Distribuição granulométrica da Areia Natural. 
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Observa-se pelas Figuras 2, 3, 4 e 5, que o substituto da areia natural que apresentou uma 

distribuição granulométrica mais contínua e adequada aos limites para agregado miúdo da NBR 

7211:2009 foi a CCA segregada, diferindo dos resultados obtidos para CA in natura e CCA/CA in 

natura, estes semelhantes. Tal resultado já era esperado, em função das características da CCA e do 

CA utilizados neste trabalho. A CCA foi segregada em peneira de malha 1,2mm, e a granulometria 

do CA, conforme fornecedor encontra-se dentro desta faixa. 

Os índices de consistência alcançados em cada argamassa produzida são apresentados na  

Tabela 5.  

Tabela 5: Índices de consistência das argamassas. 

Argamassa Consistência média (mm) 

REFERÊNCIA 213 

RESÍDUO 10% 216 

RESÍDUO 30% 218 

CCA/CA 30% 217 

CA 30% 218 

Observa-se, através da Tabela 5, a consistência padrão adotada, para todas as argamassas, foi 

superior em relação à argamassa REFERÊNCIA. Ressalta-se que nas argamassas com incorporação 

de resíduo de adsorção (RESÍDUO 10% e RESÍDUO 30%), foi considerado o ter de umidade do 

mesmo, na quantidade de água empregada na mistura. Ponderando a substituição da areia natural, 

que, conforme Arnold [24], não participa das reações químicas de endurecimento da argamassa, por 

CCA e CA, este resultado é coerente. A CCA [22] e o CA [25] possuem alta área superficial, logo, 

essa substituição aumentou a área superficial da mistura, o que consequentemente demandou maior 

quantidade de água, para a mesma consistência. 

Com relação a Evolução da Temperatura Semi-adiabática, a Figura 6 apresenta a representação 

gráfica do monitoramento da evolução da temperatura das reações de hidratação das argamassas, 

expressa em ºC. As curvas de evolução da temperatura devido à hidratação do cimento foram 

equalizadas para uma temperatura inicial de 21ºC. 

 
Figura 6: Evolução da temperatura das reações de hidratação das argamassas, ao longo do tempo. 

O resultado obtido pela argamassa RESÍDUO 30%, onde o tempo decorrido entre o início e fim da 

evolução da temperatura devido à hidratação foi superior em relação à REFERÊNCIA, pode estar 

vinculado a ação do óleo, presente no resíduo incorporado, impedindo, em parte, a passagem da 

água e retardando o processo de hidratação [26]. O resultado obtido pela argamassa CCA/CA 30% 

fundamenta a ação do óleo. Já a argamassa RESÍDUO 10% não apresenta o mesmo desempenho. 

Neste caso, a substituição de 10% da areia natural pelo resíduo acelerou o tempo entre o início e fim 

da evolução da temperatura devido à hidratação e atingiu temperatura superior, em relação à 

REFERÊNCIA. 

Os resultados obtidos na penetração de cone são apresentados na Tabela 6. 
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Observa-se que, no tempo de início de pega do cimento (118 minutos), todas as argamassas, em 

relação ao REFERÊNCIA, apresentaram menor penetração, além de resultados praticamente iguais. 

Logo, infere-se que essas argamassas estavam mais endurecidas em relação à REFERÊNCIA. Tal 

comportamento repetiu-se no fim de pega do cimento (274 minutos), com exceção da CA 30%. Os 

resultados obtidos pelas argamassas RESÍDUO 10%, CCA/CA 30% e CA 30% correlacionam-se 

com os resultados da evolução da temperatura semi-adiabática. Todos apresentaram menor 

penetração de cone e menor tempo decorrido entre início e fim da evolução da temperatura devido à 

hidratação em relação à argamassa REFERÊNCIA. Tais resultados devem ser melhor avaliados no 

futuro. 

Tabela 6: Tempos de início e fim de pega das argamassas confeccionadas. 

Argamassas 
Início de pega  

(minutos) 

Fim de pega 

(minutos) 

REFERÊNCIA 360 480 

RESÍDUO 10% 285 450 

RESÍDUO 30% 300 465 

CCA/CA 30% 280 450 

CA 30% 315 450 

Os resultados alcançados na resistência à tração na flexão são exibidos na Erro! A origem da referência 

não foi encontrada. 7. Observa-se que as argamassas REFERÊNCIA, RESÍDUO 10% e RESÍDUO 

30% apresentaram semelhança entre resultados. A diferença entre o maior e menor desempenho foi 

de 8,9% e 5,6% para 7 e 21 dias, respectivamente. Já as argamassas CCA/CA 30% e CA 30% 

apresentaram, aos 7 e 21 dias, desempenho inferior à argamassa REFERÊNCIA (32% e 24%; 10% e 

33%, respectivamente).  

Na Figura 8 expõe os resultados obtidos na resistência a compressão. O desempenho aos 7 dias, do 

RESÍDUO 10% e RESÍDUO 30% foram superiores ao de REFERÊNCIA. Aos 21 dias, a 

REFERÊNCIA apresentou o melhor desempenho, 31,7% e 52,5% superior à argamassa RESÍDUO 

30% e RESÍDUO 10%, respectivamente. Novamente, as argamassas CCA/CA 30% e CA 30% 

apresentaram o menor desempenho. 

 

Figura 7: Resistência à tração na flexão. 

 

Figura 8: Resistência à compressão. 

O baixo desempenho das argamassas CCA/CA 30% e CA 30%, tanto para a resistência a tração na 

flexão, quanto à resistência a compressão, quando comparado aos resultados obtidos na argamassa 

REFERÊNCIA, pode estar vinculada a quantidade de água utilizada na mistura, atrelada ao uso de 

CA. A quantidade de água adotada nas argamassas CCA/CA 30% e CA 30% foi superior ao 

REFERÊNCIA, em função do carvão ativado, material poroso, que apresenta maior capacidade de 

absorção de água em relação ao agregado natural. A absorção de água está diretamente ligada à 

porosidade, sendo diretamente proporcionais, naturalmente. Conforme Etxeberria et al. [27], mais 

poros irão significar uma diminuição da resistência mecânica. Dutta, Bordoloi e Borthakur [28] 

encontraram resistências à compressão, aos 28 dias, menores em pastas de cimento com adição de 

CA. Os autores referiram tal resultado em função do maior consumo de água. Tais resultados 

corroboram com os do presente trabalho, referente às argamassas CA 30% e CCA/CA 30% 

relacionadas à REFERÊNCIA. Além disso, a granulometria do CA empregado é superior a da areia 
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natural substituída, o que possivelmente pode ter acarretado em um número maior de vazios na 

argamassa. Em ambas as idades, os resultados da argamassa RESÍDUO 10% e RESÍDUO 30% são 

superiores as CCA/CA 30% e CA 30%. Logo, sugere-se que a diferença obtida entre as argamassas 

RESÍDUO 30% e CCA/CA 30% esteja vinculada a presença do contaminante, o qual possivelmente 

contribuiu quanto a aderência entre as partículas da mistura, proporcionando maior resistência. 

No presente trabalho, os resultados de resistência à tração na flexão foram semelhantes para as 

argamassas REFERÊNCIA, RESÍDUO 30% e RESÍDUO 10%, em ambas as idades e nos 7 dias da 

resistência a compressão. Contudo, a resistência à compressão aos 21 dias não apresentou o mesmo 

desempenho. Em função dos resultados obtidos, não é possível avaliar a melhoria do desempenho 

com relação a idade, porém, observa-se que a contaminação presente contribuiu para a resistência 

mecânica das argamassas, se comparada a CCA/CA 30%.  

Os resultados obtidos na análise de classificação ambiental de acordo com a NBR 10004 [6], em 

relação ao extrato lixiviado [20], constata-se que todas as argamassas ficaram dentro dos limites 

máximos estipulados para cada parâmetro, ou seja, estão aprovadas ambientalmente no quesito 

lixiviação. Nas argamassas RESÍDUO 30% e RESÍDUO 10%, em função da incorporação do 

resíduo contaminado por BTEX, uma análise do extrato lixiviado e solubilizado quanto a presença 

destes contaminantes foi realizada e observa-se a ausência do contaminante. A ausência de 

hidrocarbonetos de petróleo na análise do lixiviado, associado ao resultado obtido na técnica de 

infravermelho, para as argamassas RESÍDUO 10% e RESÍDUO 30%, reforçam que os 

contaminantes foram estabilizados/solidificados na matriz de cimento Portland. Os resultados 

obtidos na análise do extrato lixiviado pela ABNT NBR 10.005 [18], classifica todas as argamassas 

como Classe II-Não perigoso. Avaliando os resultados do Extrato Solubilizado, constata-se que os 

parâmetros Alumínio, Bário, Cloretos, Fluoreto, Nitrato, Sódio, Sulfato e Cromo estão presentes em 

todas as argamassas. Destes, o Alumínio excedeu o limite máximo para todas, inclusive na 

REFERÊNCIA e o Cromo foi detectado acima do limite máximo na CCA/CA 30%. Ainda dentro 

do limite máximo permitido, foram encontrados: Cianeto, na REFERÊNCIA, RESÍDUO 10% e 

RESÍDUO 30%; Cobre na REFERÊNCIA, RESÍDUO 30% e CCA/CA 30% e SURFACTANTES, 

na RESÍDUO 10%, CCA/CA 30% e CA 30%. Fenóis foram detectados na RESÍDUO 30% e CA 

30%, fora do limite máximo, bem como Selênio na CA 30%, e dentro do limite máximo na 

RESÍDUO 10% e RESÍDUO 30%. Na argamassa RESÍDUO 10%, apenas o alumínio foi 

solubilizado acima da norma. A liberação de alumínio pode estar associada às propriedades físicas 

da água, especialmente sua mudança de volume com a variação da temperatura e sua habilidade 

para dissolver os componentes do cimento [29]. Este fato pode estar relacionado à dissolução do 

carbonato de cálcio constituinte da argamassa, conforme sugerido por LYE [30]. Na argamassa 

RESÍDUO 30%, além do alumínio, também foi solubilizado fenol, acima do limite estabelecido. 

Todas as argamassas, inclusive a REFERÊNCIA, pelos resultados obtidos da análise do 

solubilizado são consideradas Classe II A – Não inerte, em função dos parâmetros identificados 

acima do limite permitido. 

Conclusões 

A incorporação do resíduo de adsorção  não interferiu na formação dos compostos de hidratação do 

cimento, porém, a hidratação, conforme os resultados obtidos na evolução da temperatura semi-

adiabática, ocorreu mais lentamente com a substituição de 30% da areia natural pelo resíduo de 

adsorção . Quanto aos resultados de resistência mecânica, observou-se, na resistência à tração na 

flexão, que a diferença entre o maior e menor desempenho, entre as argamassas REFERÊNCIA, 

RESÍDUO 10% e RESÍDUO 30%, foi de 8,9% e 5,6% para 7 e 21 dias, respectivamente. Já na 

resistência à compressão, aos 7 dias, os resultados obtidos das argamassas RESÍDUO 10% e 

RESÍDUO 30% foram superiores ao de REFERÊNCIA. Aos 21 dias, a REFERÊNCIA apresentou o 

melhor desempenho, 31,7% e 52,5% superior à argamassa RESÍDUO 30% e RESÍDUO 10%, 

respectivamente. Com os resultados de resistência mecânica obtidos, não foi possível avaliar a 
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melhoria de desempenho com relação à idade. Porém, observou-se que a contaminação presente 

contribuiu para a resistência das argamassas, quando comparadas a CCA/CA 30%. Logo, sugere-se 

que a presença do contaminante possivelmente contribuiu quanto à aderência entre as partículas da 

mistura. Na caracterização ambiental, as argamassas confeccionadas foram classificadas como 

Classe II A – Não inerte. Este resultado positivo representa um avanço na busca da viabilidade de se 

empregar o resíduo CCA/CA contaminado com hidrocarbonetos de petróleo, direta ou 

indiretamente, para algum fim comercial. 
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Resumo. Ladrilho hidráulico é uma placa feita com cimento e agregados naturais – areia e brita - 

com alta resistência ao desgaste, para acabamentos de paredes e pisos internos e externos. O ladrilho 

hidráulico recebeu esse nome pelo fato de ser apenas umedecido, sem processo de queima (a 

secagem é natural, sem fornos ou estufas), destacando-se seu aspecto ecológico. Este revestimento 

teve sua origem nos antigos mosaicos bizantinos; foi largamente utilizado na Europa como 

revestimento de paredes, sendo seu uso ampliado para pisos. No Brasil, inicialmente, as peças eram 

todas importadas de Portugal, França e Bélgica. Seu processo produtivo é artesanal e com 

metodologia tradicional, sendo empregados os mesmos materiais e processos há mais de uma 

centena de anos. No entanto, este material apresenta um aspecto de personalização, bastante 

desejável pelos projetos arquitetônicos atuais, além de evocar sua origem histórica. Este trabalho 

visa conhecer o processo produtivo artesanal, seus métodos e materiais tradicionalmente utilizados e 

analisar a possibilidade do uso de resíduo do beneficiamento de rochas ornamentais, em especial 

mármore e granito, em substituição a parte dos agregados. Desta forma podem ser obtidas a 

melhoria na qualidade do material e a destinação final adequada aos resíduos. 

Introdução 

Segundo a NBR 9457:2013 [1], ladrilho hidráulico é definido como uma placa cimentícia 

paralelepipédica de dupla camada, executada por prensagem, com a superfície exposta ao tráfego 

lisa ou em baixo-relevo. 

Becker e Vuolo [2] definem ladrilho hidráulico como um material que resulta da mistura de areia, 

água, cimento portland, pó de rocha e mais os óxidos de ferro que expõem as cores. Usam-se 

secantes à base de pó de pedra e cimento seco. Cada peça possui duas camadas de argamassa e outra 

mais superficial (entre 5 e 7 mm) que vai receber os pigmentos, em combinação dos tons básicos 

dos corantes. 

O ladrilho hidráulico recebeu esta terminologia pelo fato de ser apenas submetido ao processo de 
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cura de argamassa, sem necessidade de altas temperaturas ou sinterização para sua produção. Sua 

secagem é natural e por imersão, sem fornos ou estufas e praticamente sem geração de resíduos.  

Este revestimento teve sua origem nos antigos mosaicos.  Seus desenhos remetem aos mais variados 

contextos culturais: imagens egípcias, africanas, bizantinas e germânicas. Foi largamente utilizado 

na Europa como revestimento de paredes, sendo seu uso ampliado para pisos. No Brasil, as peças 

foram inicialmente importadas de Portugal, França e Bélgica.  

Seguindo a tendência européia, as primeiras fábricas brasileiras produziam ladrilhos destinados 

apenas para revestimento de parede, sendo ampliada sua produção, posteriormente, para aplicação 

em pisos.  

A utilização dos ladrilhos hidráulicos foi intensa no século XIX e início do século XX. Conforme 

Melo e Ribeiro [3], o período entre 1889 e 1922 – conhecido como perído eclético na arquitetura – 

possuiu um contexto político, econômico e social que tornou possível a introdução de novas 

tecnologias e materiais, associados a um novo saber fazer. O fim do trabalho escravo e o início de 

uma política de imigração, que, dentre outros objetivos, visaram suprir a falta de mão-de-obra nas 

lavouras, introduziram uma nova classe de trabalhadores remunerados e, consequentemente, mais 

especializados, no campo da construção civil. Dentre estes novos materiais destacou-se o ladrilho 

hidráulico, como pode ser observado em diversas construções deste período.  

O Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro/RJ (Fig. 01), o Palácio de Campos Elísios, em 

São Paulo/SP (Fig. 02) e o Teatro José de Alencar em Fortaleza/CE (Fig. 03) apresentam técnicas 

construtivas associadas ao período eclético e a consequente utilização deste material. 

 
Figura 1: Piso no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro/RJ. Fonte: Melo e Ribeiro [3]. 

 
Figura 2: Palácio de Campos Elísios, em São Paulo/SP. Fonte: Marques [4]. 

 



 

417 

 

           
   Figura 3: Teatro José de Alencar em Fortaleza/CE. Fonte: Marques [4]. 

Com a implantação das fábricas de cerâmica no Brasil, em meados dos anos de 1950, o uso do 

ladrilho hidráulico entrou em declínio. A produção artesanal de baixa escala dos ladrilhos foi 

rapidamente substituída pelos materiais cerâmicos industrializados, que permitiam custos unitários 

mais baixos, prazos de produção menores e maior variedade de cores e padrões.  

No final do século XX, no entanto, a sociedade começou a resgatar em diversos segmentos a 

importância da estética tradicional, com elementos que lembravam materiais de períodos antigos, e 

especialmente, personalizáveis. A arquitetura e, em decorrência, os fabricantes de material de 

construção, resgataram então estilos de épocas anteriores e surgiu a oportunidade de reutilização dos 

ladrilhos, tanto como elemento de resgate histórico, como um material que possui características 

sustentáveis e de alto nível de personalização. 

O período de declínio deste material causou o fechamento de vários fabricantes e a perda de 

profissionais e informações necessários à sua produção. Da mesma forma foi verificado ser escassa 

a literatura científica sobre o assunto. O conhecimento adotado na produção do ladrilho hidráulico é 

empírico e produziu poucos artigos e fontes de análise crítica de métodos e materiais. Este artigo 

busca conhecer o processo produtivo tradicional e artesanal, verificando a possibilidade de 

introdução de resíduo da indústria de mármores e granitos com a melhoria técnica no desempenho 

deste revestimento.  

Materiais e métodos 

O trabalho de pesquisa foi realizado no município de Mossoró, na região semiárida do estado do 

Rio Grande do Norte, distante cerca de 280 km de sua capital, Natal (Fig. 04).  

 
Figura 4: Localização da cidade de Mossoró/RN no estado do Rio Grande do Norte. Fonte UFERSA – Universidade 

Federal Rural do Semiárido. 
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Na região foi verificada a existência de um fabricante de ladrillhos hidráulicos, que, da mesma 

forma que outros fabricantes do mercado brasileiro, mantém os processos produtivos tradicionais e 

a utilização de materiais agregados disponíveis na região. 

A geomorfologia onde o município se encontra inserido resulta na abundância de rochas calcáreas, 

de forma que a areia artifical, ou pó-de-pedra, utilizada na confecção dos ladrilhos, possui 

composição essencialmente calcárea.  

A região, em virtude de um rápido e recente crescimento da construção civil, apresenta uma 

considerável quantidade de beneficiadores de mármores e granitos, para aplicação em pisos, 

revestimentos e pias para lavatórios. O beneficiamento destes materiais gera resíduos sem aplicação 

direta em outros processos produtivos, contribuindo para o incremento no volume do lixo urbano. 

Ao se levantar os materiais utilizados pela fábrica que atualmente produz ladrilhos hidráulicos, foi 

verificada a prática, por tradição local, da incorporação de solo arenoso entre os materiais 

constituintes da placa de argamassa. Este material, de reconhecidas características técnicas 

negativas para a argamassa, é incorporado com a finalidade de dar plasticidade, porém torna-se 

potencial fonte de patologias como fissuras, comprometimento da vida útil e baixa resistência à 

compressão. Este solo é chamado localmente de arisco, de modo que adotamos esta mesma 

nomenclatura nos ensaios realizados. 

Como forma imediata de melhoria dos materiais adotados, o arisco foi totalmente substituído por 

resíduo proveniente do beneficiamento de mármores e granitos para a construção civil.  

O programa experimental desenvolvido durante a pesquisa seguiu a seguinte sequência de 

atividades: 

a) Caracterização dos materiais atualmente utilizados na confecção dos ladrilhos hidrálicos 

e do resíduo do beneficiamento de mármore e granito. A areia, o arisco, a areia artificial e 

o resíduo foram submetidos ao ensaio de Análise Granulométrica – NBR 7181/1984 [5] e 

Determinação da Massa Específica – NBR 6508/1984 [6].  

b) Moldagem de 09 placas de ladrilho hidráulico, nas quais em 05 (cinco) foram utilizados 

os materiais tradicionais e em 04 (quatro) placas foi feita a substituição arisco pelo 

resíduo.  

c) As 09 (nove) placas citadas foram submetidas também aos ensaios dimensionais previstos 

pela NBR 9457 [1], que incluem a aferição das dimensões largura e comprimento, 

espessura, empenamento e esconsidade. Seguindo ainda a mesma norma, foi realizado o 

ensaio de resistência à flexão detalhado na NBR 13818/1987 [7].  

O procedimento utilizado foi o empírico baseado nos métodos de ensaios previsto nas normas 

brasileiras em vigor.  

Resultados e Análises 

A análise granulométrica dos materiais segundo as normas citadas conduziu aos resultados 

apresentados nas tabelas 01, 02, 03 e 04 e nas figuras 05, 06, 07 e 08, respectivamente da areia, do 

pó-de-pedra (areia artificial), do arisco e do resíduo: 

A análise granulométrica demonstra a irregularidade dimensional das partículas presentes no 

resíduo de beneficiamento de mármores e granitos. Esta irregulariade ocorre devido à diversidade 

de rochas que serviram de matéria prima e ainda por não haver um tratamento prévio de separação 

granulométrica deste material, pois o mesmo foi utilizado diretamente na forma como é produzido. 

Em uma futura análise do traço de argamassa seria interessante um peneiramento prévio deste 

material para alcance das faixas granulométricas de interesse. As figuras 09 e 10 apresentam 

imagens dos materiais selecionados e do processo de análise granulométrica. 

 

 

 

 



 

419 

 

Tabela 1: Resultado da análise granulométrica da areia 

Peneiras Massa re- 

tida [g] 

% P 

passa # Mm 

  25 0   100,00  

  19 0   100,00  

  9,50 25,68     98,25  

4 4,80 65,91     93,75  

10 2,00 144,72     83,88  

16 1,20 14,01     73,86  

30 0,60 52,33     36,43  

40 0,42 19,46     22,52  

50 0,30 13,12     13,13  

100 0,15 12,81       3,97  

200 0,075 2,72       2,03  

 
Figura 5: Curva granulométrica da areia 

Tabela 2: Resultado da análise granulométrica do pó-de-brita 

Peneiras Massa re-  

tida [g]  

 % P  

 passa  # Mm 

  25 0   100,00  

  19 0   100,00  

  9,50 0   100,00  

4 4,80 0   100,00  

10 2,00 0,00   100,00  

16 1,20 4,35     96,29  

30 0,60 35,25     66,21  

40 0,42 20,60     48,64  

50 0,30 16,98     34,15  

100 0,15 22,18     15,22  

200 0,075 9,74       6,91  
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Figura 6: Curva granulométrica do pó-de-brita 

Tabela 3: Resultado da análise granulométrica do arisco 

Peneiras Massa re-  

tida [g]  

 % P  

 passa  # Mm 

  25 0 100,00  

  19 0 100,00  

  9,50 0 100,00  

4 4,80 0 100,00  

10 2,00 0,00 100,00  

16 1,20 1,08   99,08  

30 0,60 14,98   86,27  

40 0,42 14,43   73,93  

50 0,30 17,64   58,85  

100 0,15 36,85   27,34  

200 0,075 17,79   12,13  

 
Figura 7: Curva granulométrica do arisco 
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Tabela 4: Resultado da análise granulométrica do resíduo 

Peneiras Massa re-  

tida [g]  

 % P  

 passa  # Mm 

  25 0 100,00  

  19 55,4   96,23  

  9,50 72,08   91,34  

4 4,80 23,26   89,76  

10 2,00 22,04   88,26  

16 1,20 1,75   86,68  

30 0,60 8,13   79,37  

40 0,42 4,23   75,56  

50 0,30 4,05   71,92  

100 0,15 7,79   64,91  

200 0,075 7,66   58,02  

 

 
Figura 8: Curva granulométrica do resíduo 

Foram moldadas 09 placas de ladrilhos hidráulicos na fábrica existente na cidade de Mossoró/RN. 

A confecção da placa abrange 03 camadas de materiais: 

a) A primeira camada é a camada superficial. Nesta camada é feito o desenho desejado na 

peça. Depois de limpar a forma, é colocado o molde do formato desejado e uma mistura 

– água, areia fina e corante em pó – é despejada nos espaçamentos até completar a 

camada. Se o ladrilho for de cor uniforme, ou seja, liso, não é necessário molde. 

b) A segunda camada é a camada de ligação entre a base, ou tardoz, e a camada superficial. 

Nesta camada o fabricante local utiliza o arisco. Ela é tradicionalmente composta pelo 

solo e por cimento. Neste trabalho o solo foi integralmente substituído pelo resíduo e 

apresentou boa plasticidade e aderência. 

c) A camada final, ou tardoz, compõe a maior parte da espessura do ladrilho. É constituída 

de uma mistura de cimento portland e areia lavada média. É a camada composta por 

argamassa. 

A fabricação é feita manualmente, portanto, principalmente na primeira camada, é necessário 

bastante cautela para o preenchimento do desenho nos moldes. As dosagens são empíricas e 

baseadas na repetição, sem ensaios de dosagem. Após todas as camadas serem concluídas, é 

colocada a tampa da forma e levada para a prensa, onde todo o material é comprimido, para 

diminuir os espaços vazios e garantir resistência. Em seguida o ladrilho é retirado da forma e 

colocado em repouso por 24 horas. Logo após é colocado em imersão na água por mais 24 horas – 
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origem da denominação “hidráulico” de seu nome. Então, passados cerca de 21 dias, o ladrilho está 

pronto para ser aplicado. O processo é demonstrado na figura 11. 

 
Figura 9: Imagens dos materiais utilizados na confecção dos ladrilhos hidráulicos.Fonte: autoria própria. 

 
      Figura 10: Ensaio de análise granulométrica. Fonte: autoria própria. 
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Figura 11: Etapas do processo de produção. Fonte: autoria própria. 

Foram consideradas dimensões nominais de fabricação de 200x200x18 mm (comprimento x largura 

x espessura). Conforme a NBR 9457:2013, as tolerâncias admissíveis para uma espessura nominal 

de 18mm são de 3 (três) mm no comprimento e na largura e 1 (um) mm na espessura. Para 

empenamento o valor máximo admissível é de 3mm, assim como para a esconsidade.Os ensaios 

dimensionais apresentados na tabela 05 demonstram que o processo artesanal precisa ser melhorado 

para alcance das exigências mínimas da norma vigente.  

Deve-se considerar ainda que para aproveitar integralmente o caráter decorativo das placas é 

comum não se utilizar rejunte entre as peças, criando o aspecto de carpete. Desta forma há maior 

exigência na perfeição dimensional das peças. A incorporação de resíduo não altera os resultados 

deste ensaio, pois a forma de fabricação e manuseio foi mantida pelos artesãos. 

As placas foram submetidas aos ensaios para determinação da carga de ruptura à flexão conforme a 

norma NBR 13818:1997 [7]. A intenção deste trabalho foi analisar a possibilidade de uso do 

resíduo como melhoria no processo produtivo. As amostras de numeração 1 a 4 tiveram o solo 

substituído pelo resíduo. As amostras 5 a 9 mantiveram os materiais tradicionais. Foi verificado 

neste ensaio que os valores atingidos pelas placas de ladrilhos hidráulicos permaneceram próximos 

após a adição de resíduo, com uma pequena tendência a incremento (tabela 06). O valor mínimo 

exigido pela NBR 9457:2013 é de 3,5 MPa, o que denota que especialmente o tardoz  camada da 

placa que possui maior espessura  precisa ter seu traço de argamassa redefinido, pois a dosagem 

atualmente utilizada pela fabricante não atende à carga mínima. Imagens dos ensaios podem ser 

vistas na Figura 12. 
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Tabela 5: Resultado dos ensaios dimensionais 

Amostra 
Comprimento / 

largura [mm] 

Dimensão 

média 

[mm] 

Confor

midade 

Espessu 

ra [mm] 

Confor

midade 

Empena

mento 

[mm] 

Confor

midade 

Esconsi 

dade 

[mm] 

Confor

midade 

1 

22,76 

22,73 SIM 

18,54 

SIM Ausente SIM Ausente SIM 
22,76 16,38 

22,90 16,08 

22,50 18,68 

2 

23,10 

23,11 NÃO 

17,50 

SIM Ausente SIM Ausente SIM 
23,24 17,50 

22,78 16,10 

23,32 16,06 

3 

22,56 

23,12 NÃO 

16,28 

SIM Ausente SIM Ausente SIM 
23,30 16,20 

23,00 18,00 

23,60 18,24 

4 

22,80 

22,89 SIM 

16,38 

SIM Ausente SIM 1,82 SIM 
23,00 16,18 

22,70 17,80 

23,04 17,94 

5 

24,14 

23,46 NÃO 

18,48 

NÃO Ausente SIM Ausente SIM 
22,80 18,06 

23,48 19,02 

23,40 19,52 

6 

23,34 

23,29 NÃO 

17,50 

NÃO Ausente SIM 2,89 SIM 
23,20 17,36 

22,70 19,22 

23,90 19,50 

7 

22,80 

22,80 SIM 

17,76 

SIM Ausente SIM Ausente SIM 
22,56 17,48 

23,20 18,18 

22,64 17,78 

8 

23,10 

23,32 NÃO 

20,64 

NÃO 2,5 SIM Ausente SIM 
23,00 20,32 

23,40 21,12 

23,76 22,00 

9 

22,56 

21,96 SIM 

17,40 

SIM Ausente SIM Ausente SIM 
21,58 17,74 

22,10 17,50 

21,58 17,86 
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Tabela 6: Resultado do ensaio de determinação da carga de ruptura à flexão 

 

TENSÃO DE RUPTURA 

[MPa] 

MÉDIA POR 

GRUPO [MPa] 

AMOSTRA  1 3,46 

3,33 
AMOSTRA 2 3,05 

AMOSTRA 3 3,30 

AMOSTRA 4 3,51 

AMOSTRA 5 3,33 

3,30 

AMOSTRA 6 3,33 

AMOSTRA 7 3,35 

AMOSTRA 8 3,18 

AMOSTRA 9 3,31 

MÉDIA 3,31 
 

 

 
Figura 12: Determinação da carga de ruptura à flexão. Fonte: autoria própria. 

Conclusões 

A forma de produção do ladrilho hidráulico permanece de caráter essencialmente artesanal. Este 

processo, se por um lado permite uma alta personalização e evoca um caráter histórico, por outro 

lado pode passar por uma melhoria tecnológica. Conforme os ensaios realizados, foi retirado 

completamente o solo – denominado localmente arisco  do processo de produção por ser um 

potencial causador de patologias para a argamassa. Foi possível incorporar um resíduo que tende a 

apresentar melhores características de desempenho no ladrilho sem perda em nenhum parâmetro de 

qualidade. O resíduo, em virtude da variedade de matérias primas, deve passar por um processo 

prévio de peneiramento para alcance das faixas granulométricas desejadas. Foi possível ainda 

conhecer o processo produtivo, de caráter empírico e restrito a poucos artesãos no Brasil.  
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Resumo. A incorporação de agregados reciclados de concreto (ARC) na produção de concreto 

vem sendo proposto em substituição parcial do agregado natural. Esta iniciativa pode levar a 

uma redução do consumo de recursos naturais não renováveis e agregar valor a resíduos que, 

geralmente, são dispostos em aterros. No entanto, o emprego destes agregados pode aumentar a 

porosidade do concreto e diminuir sua resistência e durabilidade. A utilização de cinza de casca 

de arroz (CCA), uma pozolana oriunda de cinzas da queima de biomassa na geração de energia, 

pode trazer melhorias nas propriedades dos concretos. Muitos estudos sobre o emprego da CCA 

em concretos convencionais apontam melhorias em diversos aspectos de durabilidade e de 

propriedades mecânicas. O objetivo deste trabalho é avaliar os benefícios da incorporação de 

CCA em concretos produzidos com ARC quanto à resistência à compressão e à absorção de 

água. Foram produzidos concretos com 0%; 25% e 50% de agregado reciclado em substituição 

ao agregado natural; 0%; 10% e 20% de substituição de cimento por cinza de casca de arroz; e 

relações água/aglomerante iguais a 0,42, 0,53 e 0,64. A resistência à compressão foi analisada 

aos 7, 28, 63 e 91 dias e a absorção de água foi testada em concretos com 28 dias de idade. Os 

resultados indicam uma tendência positiva do efeito da CCA nos concretos que incorporam 

ARC, observando-se uma forte interação para a combinação de 20% de cinza de casca de arroz 

em concretos com 50% de agregado reciclado de concreto. 

Introdução 

As propriedades dos materiais cimentícios atendem com desempenho elevado boa parte das 

necessidades da civilização humana, que vão desde a civilização grega e romana até os dias de hoje 

[1]. Porém, a utilização destes materiais está diretamente relacionado à utilização de recursos 

naturais não renováveis, o que pode onerar a utilização destes materiais, Damineli et al. [2] 

complementam que em um futuro próximo e sem a introdução de inovações tecnológicas, as 

crescentes exigências de materiais à base de cimento nos países em desenvolvimento certamente 

irão provocar um significativo aumento de emissões de CO2 no que diz respeito à indústria 

cimenticia no mundo. 

Ao se tratar do concreto, uma alternativa que vem se tornando viável, para a redução da extração de 

recursos naturais, é a utilização parcial de agregado graúdo reciclado (ARC ou AGRC). Conforme 

citado por Mehta e Monteiro [3] a utilização de ARC em novos concretos tem sido utilizada com 
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sucesso em laboratório e em campo. Porém, a utilização de agregados mais porosos, de maneira 

geral, reflete a uma menor trabalhabilidade, com mesma relação água/aglomerante, no entanto se 

mantida a trabalhabilidade há um maior consumo de cimento, tornando esta opção de substituição 

não tão vantajosa no caráter ambiental. 

O que pode vir a ser uma alternativa é aumentar o teor de adições no cimento para estas misturas. 

Concretos com adições minerais apresentam uma estrutura mais densa, com melhor ligação entre a 

matriz cimentícia e o agregado, poros menores e melhor distribuídos, além de ter baixa energia livre 

resultando em um composto termicamente mais estável [4][5]. Devido a aspectos econômicos e 

ambientais o emprego de adições minerais junto ao concreto vem se modificando, embora em 

algumas partes do mundo ainda sejam utilizadas adições minerais naturais, ou seja, pozolanas 

naturais, muitos subprodutos têm se tornado fonte primária dessas adições [3]. Um destes 

subprodutos que vem sendo utilizado junto ao concreto é a cinza da casca de arroz (CCA), a CCA é 

uma pozolana eficaz e pode contribuir para as propriedades físicas e mecânicas do concreto [6]; 

O objetivo deste trabalho é avaliar os benefícios da incorporação de CCA em concretos produzidos 

com ARC em relação à resistência à compressão e à absorção de água. 

Programa Experimental 

Fatores de Controle e Variáveis de Resposta. O programa experimental contempla um projeto 

fatorial n
k
, onde n são os níveis de estudo e k é o número de fatores contemplados. Sendo assim, são 

apresentados na sequência, os níveis de estudo, os fatores de controle e as variáveis de resposta 

(Tabela 1). 

Tabela 29: Fatores de controle e níveis de estudo. 

Fatores de controle Níveis de estudo 

Relação água/aglomerante - a/agl 0,42 0,53 0,64 

Teor de cinza de casca de arroz - CCA (%) 0 10 20 

Teor de agregado reciclado de concreto ARC - (%) 0 25 50 

Cimento. O cimento escolhido para a realização desta pesquisa foi o CP II-F-32, pois possui 

adições sem reatividade conforme NBR 11578 [7], o que facilita a compreensão da ação da cinza de 

casca de arroz. 

Na Tabela 2, é apresentada a caracterização física, química e mecânica do cimento. Por motivos de 

disponibilidade do material, foi necessário empregar cimento de dois lotes distintos. No entanto, as 

caracterizações indicam não haver diferenças significativas entre eles. 

Tabela 30: Caracterização química, física e mecânica do cimento. 

Parâmetro Abril 

2012 

Maio 

2012 

Parâmetro Abril 

2012 

Maio 

2012 

Al2O3 (%) 4,12 4,12 Início de Pega (h:min) 03:20 3:30 

SiO2 (%) 19,42 19,39 Fim de Pega (h:min) 04:30 4:30 

Fe2O3 (%) 2,60 2,59 Ág.Cons.Normal (%) 26,20 26,30 

CaO (%) 60,76 60,78 Blaine (cm²/g) 3.850 3.720 

MgO (%) 4,85 4,93 #200 (%) 3,4 4,2 

SO3 (%) 3,03 3,08 #325 (%) 16,3 15,5 

Perda ao Fogo (%) 6,04 6,08 fc 1 dia (MPa) 16,3 16,9 

CaO Livre  (%) 2,89 2,24 fc 3 dias (MPa) 29,0 29,3 

Resíduo Insolúvel (%) 2 2 fc 7 dias (MPa) 36,9 36,6 

Eq. Alcalino (%) 0,63 0,62 fc 28 dias (MPa) 41,9 41,9 

Exp. à Quente (mm) 0,50 1,00 Massa específica (g/cm³) 3,11 3,11 

Cinza de casca de arroz. A cinza de casca de arroz empregada neste trabalho é uma pozolana 

resultante da queima de biomassa em forno de leito fluidizado para a geração de energia. A empresa 

geradora de energia localiza-se na cidade de Alegrete, RS, e comercializa a cinza para a construção 

civil como “sílica da casca de arroz”. 

A caracterização química da pozolana foi realizada no Laboratório de Caracterização e Valorização 

de Materiais (LCVM) da UNISINOS, aplicado a técnica de Fluorescência de raios X por dispersão 
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de energia (ED-XRF) no equipamento EDX-720 SHIMADZU. Empregou-se um padrão secundário 

e o resultado desta caracterização está apresentado na Tabela 3. 

Tabela 31: Caracterização química da CCA. 

Parâmetro Teor (%) Parâmetro Teor (%) 

SiO2 94,99 P2O5 0,10 

K2O 1,01 Fe2O3 0,06 

SO3 0,57 TiO2 0,01 

Cl 0,43 MgO 0,01 

CaO 0,33 ZnO 0,00 

MnO 0,20 P.F. 2,12 

Al2O3 0,18   

A cinza empregada apresenta um elevado teor de sílica, e a soma de SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 perfaz 

um total de 95,23% , além de apresentar perda ao fogo igual a 2,12%, que é inferior ao limite 

máximo de 6%, para pozolanas Classe E, atendendo plenamente aos requisitos químicos da NBR 

12653 [8]. A caracterização mineralógica da CCA foi realizada no difratômetro Siemens D5000 do 

Laboratório de Difração de Raios X do Instituto de Física da UFRGS. 

Na Figura 1 é apresenta o difratograma obtido. 
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Figura 1 – Difratograma de Raios X da Cinza de casca de arroz. 

A análise mineralógica por DRX retornou picos de sílica cristalina bem definidos de quartzo e 

cristobalita, apresentando um halo de baixa intensidade, este efeito também é descrito por Angel et 

al. [9]. Estes minerais podem ter se formado durante o processo de combustão da casca de arroz, 

uma vez que é rica em sílica. Ainda conforme Angel et al. [9], os picos são vinculados aos cristais 

de quartzo  e atribuição a contaminação do material inerte utilizado, no caso a areia, ou seja, sílica 

cristalina na forma de quartzo, este, necessário para o desenvolvimento do processo de fluidização 

da casca de arroz.  

Agregados. O agregado miúdo natural empregado foi uma areia quartzosa, proveniente do Rio 

Jacuí, Rio Grande do Sul. A caracterização dos mesmos compreendeu granulometria, massa 

específica e massa unitária que seguiram a NBR NM 248 [10], NBR NM 52 [11] e NBR NM 45 

[12], respectivamente. Os dados são apresentados na Tabela 4 e na Tabela 5. 

O agregado graúdo natural empregado na pesquisa é proveniente de rocha basáltica fragmentada e 

britada, da Linha São Jorge, distrito de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Os dados obtidos são 

apresentados na Tabela 6 e na Tabela 7. 

O agregado graúdo reciclado utilizado na pesquisa é proveniente de resíduo da produção de laje 

pré-fabricada tipo Roth, submetida a cura convencional, com fck 35MPa, britada em um britador de 

mandíbulas com abertura de 20 mm. O ARC utilizado na pesquisa foi o passante na peneira de 

malha de abertura 19 mm e retido na 4,8 mm. A distribuição granulométrica do ARC é apresentada 

na Tabela 8. Observa-se que a dimensão máxima característica do ARC é inferior ao AN. 
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Tabela 32: Valores de massa unitária e específica do agregado miúdo natural. 

Ensaio/Norma Resultado (g/cm³) 

Massa unitária/ NBR NM 45 - 2006 1,52 

Massa específica/ NBR NM 52 - 2009 2,55 

Tabela 33: Caracterização granulométrica do agregado miúdo natural. 

Abertura da Peneira Massa Retida (%) Massa Retida Acumulada (%) 

6,3mm 1 1 

4,8mm 2 3 

2,4mm 5 8 

1,2mm 6 14 

0,6mm 11 25 

0,3mm 38 63 

0,15mm 35 98 

<0,15mm 2 100 

Dimensão máxima característica (mm) 4,8 mm 

Módulo de Finura 2,12 

Tabela 34: Valores de massa unitária e específica do agregado graúdo natural. 

Ensaio/NBR Brita (g/cm³) 

Massa unitária/ NM 45 – 2006 1,40 

Massa específica/ NM 53 – 2009 2,67 

Tabela 35: Caracterização granulométrica do agregado graúdo natural. 

Abertura da Peneira Massa Retida (%) %Massa Retida Acumulado (%) 

19 mm 0 0 

12,5 mm 39 39 

9,5 mm 39 78 

6,3 mm 22 100 

4,8 mm 0 100 

< 4,8 mm 0 100 

Diâmetro máximo (mm) 19 

Módulo de Finura 6,78 

Tabela 36: Caracterização granulométrica do agregado graúdo reciclado. 

Abertura de peneira # (mm) Massa Retida (%) Massa Retida Acumulada (%) 

25  0 0 

19  36 36 

12,5  43 79 

9,5  10 89 

6,3  10 99 

<6,3  1 100,0 

Dimensão máxima característica (mm) 12,5 

Módulo de finura 7,25 

Aditivo. O aditivo utilizado na pesquisa foi do tipo superplastificante de alto desempenho a base 

de policarboxilato. O máximo de aditivo aplicado em alguns traços foi de 0,28%, próximo ao 

mínimo recomendado pelo fabricante, que é de 0,2%. 

Métodos de ensaio 

Resistência à compressão. Os ensaios foram realizados conforme NBR 5738 [14] e NBR 5739 

[15]. As moldagens foram realizadas em formas metálicas cilíndricas de 10x20cm. Após vinte e 

quatro horas de cura em temperatura ambiente os corpos de prova foram desformados e foram 

submetidos à cura submersa em tanques com água saturada de cal, em sala com temperatura 

controlada de 21ºC ± 2°C, até as idades de ensaio (7, 28, 63 e 91 dias). 

Taxa de absorção de água. O ensaio de absorção de água seguiu o procedimento da RILEM TC 

116 PCD [16], modificado por Troian [17] e Werle [18]. 
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Apresentação e análise dos resultados 

Resistência à compressão. Os resultados do ensaio de resistência à compressão axial foram 

analisados através de análises de variância, ANOVA, sendo avaliado o efeito isolado de cada uma 

das variáveis estudadas e das interações entre elas. As médias dos resultados obtidos nos ensaios de 

resistência à compressão para cada traço analisado são apresentados na Tabela 9 e na Tabela 10 é 

apresentada a ANOVA para resistência a compressão.  

Tabela 37: Média dos resultados de compressão axial em todas as idades. 

CCA 

(%) 

ARC 

(%) 
a/agl 

Média 7 

dias 

(MPa) 

Média 28 

dias 

(MPa) 

Média 63 

dias 

(MPa) 

Média 91 

dias 

(MPa) 

0 0 

0,42 37,10 41,10 46,97 46,93 

0,53 35,63 39,27 41,80 44,80 

0,64 20,73 25,23 27,30 27,23 

10 0 

0,42 41,57 45,80 51,93 46,30 

0,53 24,97 33,97 32,83 39,70 

0,64 17,83 25,30 31,00 27,43 

20 0 

0,42 38,47 51,53 44,40 49,67 

0,53 27,23 38,57 37,27 41,03 

0,64 19,43 28,30 30,00 31,43 

0 25 

0,42 34,00 39,00 43,47 31,63 

0,53 24,80 28,43 33,80 32,53 

0,64 21,87 18,00 21,83 22,00 

0 50 

0,42 38,90 41,67 43,30 41,80 

0,53 25,00 32,03 37,10 32,67 

0,64 20,33 25,60 30,17 28,17 

10 25 

0,42 34,57 49,83 42,83 42,50 

0,53 22,23 33,97 32,70 35,90 

0,64 16,70 23,90 28,57 27,97 

10 50 

0,42 35,60 45,27 33,07 53,33 

0,53 24,87 34,17 40,37 41,00 

0,64 19,30 26,60 30,83 29,67 

20 25 

0,42 39,13 51,10 46,50 36,47 

0,53 28,80 36,13 40,50 42,30 

0,64 20,20 24,80 32,07 31,47 

20 50 

0,42 41,33 52,50 51,47 52,23 

0,53 27,60 41,63 33,87 46,07 

0,64 21,20 29,80 34,00 38,10 

A partir dos resultados da análise apresentados na Tabela 11 é possível visualizar estatisticamente a 

significância do efeito dos fatores estudados sobre a variável resistência à compressão. Todos os 

fatores isolados, as interações de primeira ordem e as interações de segunda, terceira e quarta ordem 

apresentaram, a um nível de 95% de confiança, efeito significativo sobre a variável ‘resistência à 

compressão’, pois apresentam valores de “p” menores que 0,05. A Figura 2 apresenta o gráfico de 

médias para o efeito isolado do fator ‘cinza de casca de arroz’ em relação a resistência à 

compressão, considerando todos os teores de ARC, todas as relações água/aglomerante e todas as 

idades.  

A partir da análise destes resultados, percebe-se que a substituição de 10% da cinza de casca de 

arroz pelo cimento melhora, em média, cerca de 4% a resistência à compressão quando comparados 

aos concretos sem CCA. No entanto, quando são substituídos 20% de CCA, este valor passa a ser 

13% superior em relação aos concretos sem cinza.  Isto quer dizer que, conforme o aumento da 

substituição de CCA, maior são os valores de resistência à compressão axial. Perante aos resultados 

obtidos, quando verificado os concretos com maiores índices de CCA, estes apresentam maiores 

resistências à compressão axial, o que pode confirmar a classificação de Mehta e Monteiro [3] para 

a CCA como uma pozolana altamente reativa e também indicando um melhor fechamento da 

estrutura interna de poros destes concretos a partir do teor de CCA introduzido a mistura. Efeito 
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comum à pesquisa realizada por Tashima et. al. [19], onde foram estudados teores de CCA na 

ordem de 5%, 10% e 15%, obtendo aumentos da resistência à medida que foram empregados teores 

mais elevados de CCA. 

Tabela 38: ANOVA para resistência a compressão. 

Fonte GDL SQ MQ Teste F Significância - p 

CCA 2 1061,5 530,7 31,28 0,000000 

ARC 2 711,0 355,5 20,95 0,000000 

A/AGL 2 16480,4 8240,2 485,60 0,000000 

IDD 3 4793,7 1597,9 94,16 0,000000 

CCA*ARC 4 479,9 120,0 7,07 0,000023 

CCA*A/AGL 4 156,6 39,1 2,31 0,059225 

ARC*A/AGL 4 143,4 35,8 2,11 0,080288 

CCA*IDD 6 516,8 86,1 5,08 0,000068 

ARC*IDD 6 273,5 45,6 2,69 0,015531 

A/AG*IDD 6 520,6 86,80 5,11 0,000062 

CCA*ARC*A/AGL 8 438,1 54,8 3,23 0,001733 

CCA*ARC*IDD 12 298,2 24,9 1,46 0,139281 

CCA*A/AGL*IDD 12 315,7 26,3 1,55 0,108149 

ARC*A/AGL*IDD 12 481,3 40,1 2,36 0,007101 

CCA*ARC*A/AGL*IDD 24 597,9 24,9 1,47 0,080068 

Erro 216 3665,3 17,0   

Onde: GDL = grau de liberdade; SQ = soma quadrada; MQ = média quadrada; CCA = cinza de casca de arroz; 

ARC = agregado reciclado de concreto; A/AGL= relação água/aglomerante; IDD= idade. 

 
Figura 2 – Efeito isolado da variável “CCA” no comportamento de resistência à compressão axial. 

Na Figura 3 é apresentado o gráfico de médias para o efeito isolado do fator ‘agregado reciclado de 

concreto’ em relação à resistência à compressão. Na análise destes resultados, considerando os 

resultados obtidos, em todas as idades, teores de CCA e relações água/aglomerante estudados, os 

concretos com 50% de ARC obtiveram resistência maior do que os concretos com 25% de ARC. A 

substituição de 25% agregado graúdo natural pelo agregado reciclado de concreto exerce efeito 

negativo, diminuindo a resistência em cerca de 9%. No entanto, quando são substituídos 50% de 

agregado natural por ARC, este valor passa a ser menor que 1%, equivalendo-se aos concretos com 

agregado natural. Desta forma, apesar de estas diferenças apresentadas serem estatisticamente 

significativas, quando analisadas sob ponto de vista técnico estas diferenças fazem com que os 

concretos sejam classificados em mesmo nível de resistência. 
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Figura 3 – Efeito isolado da variável “ARC” no comportamento de resistência à compressão axial. 

A análise das médias do fator de controle ‘relação água/aglomerante’ indica que o seu efeito isolado 

aumenta 67% a resistência à compressão quando a relação água/aglomerante diminui de 0,64 para 

0,42. Para uma relação a/agl de 0,53 esse aumento em passa a ser de 25% se comparado à relação 

a/agl de 0,64 (Figura 44). Apresentando o comportamento esperado, observa-se que quanto menor a 

relação água/aglomerante maior será a resistência à compressão axial. 

As médias do fator ‘idade’, apresentadas no gráfico da Figura 5, condizem com o comportamento 

esperado, ou seja, o aumento da resistência à compressão ao longo das idades analisadas. Observa-

se, ainda, observando-se uma tendência de estabilização a partir dos 63 dias. 

Pela análise dos gráficos de médias da Figura 66 percebe-se, conforme o esperado, que a relação 

a/agl mais alta resulta em resultados de compressão menores. Em concretos sem ARC, as diferenças 

não são tecnicamente significativas, mantendo, para os níveis de a/agl 0,42 e 0,64 obteve-se 

resistências médias na ordem de 45 e 25 MPa respectivamente, com e sem emprego de CCA. Isto 

significa que os níveis de resistência podem ser mantidos e o consumo de cimento pode ser 

diminuído em 20%, podendo diminuir o impacto ambiental do concreto. O comportamento da 

substituição de cimento por 20% de CCA melhora a resistência, em concretos com 25 e 50% de 

ARC. Quando se emprega 10% de CCA os concretos com ARC apresentam comportamento 

compatível com o comportamento dos concretos sem substituição de cinza. Porém, se comparados 

entre eles, pode-se dizer que os concretos com substituição de agregado natural por 50% de ARC e 

com 20% de CCA retornam resultados de compressão mais elevados, em média 14%, que os 

concretos com de 25% de ARC com 20% de CCA. 

Nestes casos, o efeito pozolânico da cinza de casca de arroz auxilia no fechamento dos poros 

existentes na pasta antiga do agregado reciclado, além de haver uma interação na zona de transição 

entre a pasta nova de cimento e a pasta antiga. Kou e Poon [20] afirmam que o aumento da 

resistência em concretos com agregado reciclado e adição pozolânica se dá pela melhora da 

microestrutura na zona intersticial, aumentando a ligação entre o novo ligante e os agregados. 

 
Figura 4 – Efeito isolado da variável “A/AGL” no comportamento de resistência à compressão axial. 
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Figura 5 – Efeito isolado da variável “Idade” no comportamento de resistência à compressão axial. 

 
Figura 6 – Interação da variável “CCA”, “ARC” e “A/AGL” em relação à resistência à compressão. 

Taxa de absorção. Para a taxa de absorção os resultados obtidos foram analisados através de 

regressão múltipla não linear. A regressão múltipla não linear foi modelada com a variável resposta 

de taxa de absorção capilar dada em mm/h1/2 e a equação modelada é apresentada a seguir (Eq 1): 

AAglbCCAbbTA *2*10                                                                                          (1) 

Onde TA é taxa de absorção por capilaridade; CCA é cinza de casca de arroz (0%;10%;20%); 

AAgl = relação água/aglomerante (0,42;0,53;0,64). 

A ANOVA do modelo retornou com um valor de r²=0,86, com os dados obtidos de taxa de absorção 

por capilaridade em que o valor de “p” menor que 0,01 demonstram que há significância do efeito 

dos fatores contemplados no modelo sobre a absorção com 99% de confiança. O coeficiente de 

determinação de 86% para o modelo proposto é considerado satisfatório [21]. É possível dizer que é 

um valor usual, em função do tipo de agregado, mas a aproximação gera erros, visto que os 

agregados reciclados induzem a uma maior variabilidade dos resultados. O ARC, quando inserido 

na equação, retornou um efeito não significativo sobre a variável de resposta, bem como as 

interações de segunda ordem.  

Nas Figuras 7, 8 e 9, são apresentadas a relação entre os dados calculados e os dados observados na 

pesquisa, relacionando-os com a relação a/agl. 
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Figura 7 – Valores de taxa de absorção capilar observados e calculados sem substituição de AN por ARC. 

 
Figura 8 – Valores de taxa de absorção capilar observados e calculados com 25% de substituição de AN por ARC. 

 
Figura 9 – Valores de taxa de absorção capilar observados e calculados com 50% de substituição de AN por ARC. 

Os concretos que não contém substituição de cimento por CCA com relação a/agl de 0,42 

demonstram uma queda média de 15% na taxa de absorção capilar, quando substituído AN por 

ARC em 50 %. Para uma relação a/agl 0,53, há um aumento médio de 10% e uma  tendência de 

estabilidade na taxa de absorção capilar para teores de 25% e 50% de ARC, respectivamente. Na 

relação a/agl 0,64, o aumento do teor de ARC em 50% causa uma diminuição média de 13% na taxa 
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de absorção capilar. Em média, conforme o teor de CCA aumenta, reduz-se a taxa de absorção 

capilar. A maior redução ocorreu na relação a/agl 0,42, quando o teor de CCA passou para 20% e 

foi verificado um decréscimo médio de 53% neste fator. Concretos com ARC de 25% e 50%, 

quando substituídos por cimento a 10% e 20% de CCA, também obtiveram tendência de redução na 

taxa de absorção capilar para todas as misturas, e foram vistos decréscimos de 34% à 53%. 

A CCA pode estar reagindo com produtos de hidratação do ARC e possivelmente aumentando o 

desempenho geral dos concretos estudados. Indicando a possibilidade de haver Ca(OH)2 disponível 

para a reação com a CCA, proporcionando uma maior compacidade e um maior preenchimento de 

vazios pelo refinamento dos poros. Esse refinamento causado pela reação pozolânica da CCA 

também é visto por Isaia et al. [22], Hoppe [23], Salas et al. [24] e Martinelli [25]. 

Conclusões 

A partir da pesquisa realizada e apresentada neste artigo é possível chegarmos às seguintes 

conclusões: 

Em relação ao desenvolvimento da resistência à compressão nas idades de 7, 28, 63 e 91dias, se 

consideradas todas as relações água/aglomerante, verifica-se que à medida que é adicionada CCA na 

mistura, os concretos tendem a aumentar à resistência à compressão principalmente para os 

concretos com 50% de ARC, o que pode compensar as perdas de resistência devido ao uso de ARC. 

Obteve-se um aumento de 5% da resistência nos concretos com 50% de ARC e 20% de CCA, 

quando comparado ao concreto sem ARC e sem CCA. 

Já para a taxa de absorção capilar, nos concretos com ARC de 25% e 50%, e substituição de 

cimento por CCA de 10% e 20%, obtivemos reduções em todas as, foi observado decréscimos 

consideráveis, chegando a 34% a 53%. A CCA pode estar reagindo com produtos de hidratação do 

ARC e possivelmente aumentando o desempenho geral dos concretos estudados, podendo indicar a 

possibilidade de haver Ca(OH)2 disponível para a reação com a CCA, e proporcionando uma 

compacidade maior e um melhor preenchimento de vazios pelo refinamento dos poros. 

Por fim o que se pode perceber é a grande interação entra ARC e CCA, ficando evidenciada nas 

misturas com maiores teores, aumentando à resistência a compressão e reduzindo a absorção destes 

concretos, porém mais estudos deverão ser realizados afins de melhor mensurar estas interações. 
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Resumo. A incorporação de resíduos cerâmicos de barro vermelho é uma arte com vários milhares 

de anos, tendo tido como objetivo a melhoria das propriedades das argamassas, conferindo 

vantagens técnicas. Esta incorporação, confere também a valorização económica e ambiental destes 

resíduos, promovendo o conceito de sustentabilidade. Permite uma melhoria a nível ambiental no 

que diz respeito à diminuição de extração de areia e rocha quando usados em granulometria 

grosseira e uma diminuição de consumo de energia no fabrico de ligante quando usados em 

granulometria fina, além da não deposição em aterro de resíduos. A nível económico, promove-se 

uma diminuição dos encargos de produção de argamassas devido às pozolanas serem mais 

económicas que os ligantes hidráulicos. Este trabalho insere-se num projeto de investigação 

intitulado "Incorporação de resíduos de cerâmica em argamassas de reabilitação". Pretendeu-se 

analisar a influência de resíduos de mosaico de barro vermelho incorporados em argamassas de cal 

hidráulica natural (NHL 3,5) e areia com traços volumétricos de 1:3 e 1:4. A incorporação dos 

resíduos efetuou-se em granulometria dispersa, podendo as partículas finas desempenhar funções de 

pozolana e as partículas de maior dimensão de agregado, com substituições parciais de 20% e 40% 

em volume de areia. Compararam-se os resultados com argamassas apenas de cal hidráulica natural 

e areia, denominadas "argamassa de referência". As argamassas foram ensaiadas aos 28 e 60 dias, 

determinando-se as propriedades mecânicas e o comportamento face à água. Pretende-se com esta 

comunicação, apresentar os resultados obtidos. 

Introdução 

O desenvolvimento sustentável assenta em diversos pilares como o social, ambiental e económico. 

O aproveitamento de resíduos contribui para a eficiência económica e o emprego [1]. 

O Decreto-Lei nº73/2011 de 17 de Junho, referente à prevenção, produção e gestão de resíduos, 

prevê o estímulo da reutilização e reciclagem de resíduos de modo à sua valorização, considerando 

vantagens para agentes económicos. O referido D.L. prevê ainda a utilização de pelo menos 5% de 

materiais reciclados em obras públicas. Estabelece igualmente metas de reutilização, reciclagem e 

outros meios de valorização de resíduos, a cumprir até 2020. O conceito de sustentabilidade é assim 

fomentado com uma adequada gestão de resíduos, contribuindo para um melhoramento ambiental e 

económico, com indispensável participação de todos os intervenientes na cadeia, como a 

Administração Pública, produtores e consumidores [2]. 

Em Portugal, em termos quantitativos, o sector da construção é aquele que produz mais resíduos 

destinados a aterros, sem que haja uma valorização dos mesmos. Estes resíduos são designados 

como resíduos de construção e demolição, RCD. Os resíduos de materiais cerâmicos e de betão são 

os produzidos em maior quantidade, correspondendo a cerca de 50% do peso total dos RCD. Dos 

materiais cerâmicos resultantes da demolição de edifícios, destacam-se as porcelanas, os azulejos, as 
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telhas e os tijolos. Os materiais cerâmicos podem ser considerados como materiais sustentáveis 

devido a possuírem elevada durabilidade, requererem pouca manutenção e terem potencial para a 

reciclagem ou reutilização. De forma a se obter um eficiente aproveitamento de resíduos, deve ser 

realizada uma demolição seletiva, igualmente denominada por desconstrução. Esta deve ser 

realizada com base nas características de cada material, efetuando-se de forma controlada, 

criteriosa, segura e eficiente. Embora seja um processo moroso e que requere mão-de-obra 

qualificada, devem considerar-se os benefícios económicos, referentes à elevada qualidade de 

materiais a reutilizar ou reciclar, à redução de matérias-primas consumidas e à redução de transporte 

e deposição em aterro [3]. 

A incorporação de resíduos de mosaico de barro vermelho em argamassas de cal hidráulica natural é 

uma das possibilidades de reciclagem de resíduos, podendo estas ser utilizadas na reabilitação de 

edifícios ou mesmo em edifícios novos [4]. Estes resíduos podem desempenhar a função de 

agregado quando usados em granulometria extensa e de ligante quando usados em granulometria 

fina [6]. A reciclagem consiste na valorização de matérias, envolvendo a recuperação e seu 

processamento, de modo a criar um novo produto sem o envolvimento de consumos energéticos [2]. 

O comportamento das argamassas é influenciado pela forma, dimensão e composição dos agregados 

reciclados, podendo contribuir favoravelmente para melhorar as características das mesmas [6].  

A reabilitação de edifícios antigos envolve diversos fatores, tais como a técnica, os conhecimentos 

existentes, os meios disponíveis, os materiais e hábitos socioculturais da época e o local de 

construção [7]. A utilização de resíduos cerâmicos de barro vermelho em argamassas de cal, tanto 

em granulometria fina como em grosseira, é uma realidade que se pode observar em edifícios 

antigos [5,7]. Assim, têm-se desenvolvido diversos estudos de argamassas com incorporação de 

resíduos cerâmicos para a formulação de argamassas de reabilitação, bem como para uma promoção 

do conceito de sustentabilidade.  

De modo a analisar o comportamento higrotérmico e mecânico de argamassas com incorporação de 

resíduos cerâmicos tanto em granulometria fina com extensa, funcionando como pozolanas e 

agregado respetivamente, têm sido efetuados diversos estudos [4]. Vários autores referem 

vantagens, como uma melhoria de resistência à compressão e diminuição do desgaste [8, 9].  

Este estudo insere-se num projeto de investigação mais amplo designado "Incorporação de resíduos 

de cerâmica em argamassas de reabilitação" e teve como objetivo o estudo das propriedades 

mecânicas e de comportamento face à água de argamassas de cal hidráulica natural com 

incorporação de resíduos de mosaico de barro vermelho, por comparação com argamassas apenas de 

cal hidráulica natural e areia. Este trabalho, visa contribuir para um aproveitamento plausível deste 

tipo de resíduos, associado a um eventual produto de reabilitação [4]. 

As argamassas analisadas são constituídas por cal hidráulica natural e areia com traços volumétricos 

de 1:3 e 1:4, tendo sido realizada a substituição de parte da areia por resíduos nas proporções de 

20% e 40% do seu volume. A incorporação destes resíduos realizou-se em granulometria dispersa, 

após moagem. As argamassas apenas de cal hidráulica natural e areia são usadas como "argamassas 

de referência". A análise das argamassas, efetuou-se com base em ensaios de permeabilidade ao 

vapor de água, absorção de água por capilaridade, secagem, porosidade aberta, massa volúmica, 

módulo de elasticidade dinâmico e resistência à tração por flexão e compressão, aos 28 e 60 dias 

[4]. 

Como o objetivo principal deste tipo de argamassas é a sua utilização como argamassas de 

substituição, os resultados obtidos para as diferentes características foram comparados com os 

recomendados por Veiga [15]. 

Veiga [15] após longos anos de investigação aplicada e focada na caracterização de argamassas de 

substituição/reparação de rebocos antigos concluiu as características a exigir a este tipo de 

revestimentos deveria estar de acordo com os valores descritos na tabela 1. 
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Tabela 1 – Requisitos estabelecidos para as características das argamassas de substituição para edifícios antigos 

Argamassa 
Características Mecânica [MPa] 

CC [Kg/m
2
.min

1/2
] 

Rt Rc E 

Reboco exterior 0,20-

0,70 

0,4-

2,50 

2000-

5000 
1-1,5 

Reboco Interior 

Rt – Resistência à tração por flexão; Rc – Resistência à compressão; E – Módulo de elasticidade dinâmico CC - 

Coeficiente de Capilaridade 

No ponto seguinte faz-se uma descrição dos ensaios realizados sobre as matérias-primas, as 

argamassas no estado fresco e as argamassas no estado endurecido. Seguidamente é realizada uma 

análise crítica de todos os resultados e no ponto 3 são apresentadas algumas conclusões do trabalho 

realizado. 

Análise Experimental 

Introdução. Para a recolha de mosaicos de barro vermelho foi contactada uma empresa nacional, 

com produção ativa, no fabrico deste tipo de mosaicos. A empresa, apesar de desconhecer que os 

resíduos podem melhorar as propriedades das argamassas, revelou perceção do conceito de 

sustentabilidade e interesse em disponibilizar os resíduos para o estudo. 

A campanha experimental foi iniciada com a caracterização das matérias-primas à qual se seguiu a 

caracterização das argamassas no estado fresco e no estado endurecido. 

Caracterização das matérias-primas. Para a realização das misturas, utilizou-se areia e 

mosaico de barro vermelho não vidrado moído como agregados, cal hidráulica natural 3,5 (NHL 

3,5) como ligante e água. De modo a se obter a granulometria pretendida para os resíduos de 

mosaico, estes foram introduzidos num moinho de maxilas com crivo de 10mm. Os materiais 

utilizados como agregados foram peneirados, rejeitando-se as partículas de dimensões superiores a 

4mm. A análise granulométrica dos mesmos foi efetuada com base na norma EN 933-1:2012 [10]. 

Na Figura 1 apresentam-se as curvas granulométricas para ambos os agregados, verificando-se que 

o resíduo apresenta 6,73% de material de dimensão inferior a 0,063mm, considerado fino, que 

poderá desempenhar funções de pozolana. 

 
Figura 1 - Caracterização granulométrica da areia e do resíduo 

Procedeu-se também à determinação da baridade do resíduo, areia e ligante, segundo a norma NP 

EN 1097-3:2002 [11]. Os valores apresentam-se na Tabela 2.Verifica-se que a areia tem a maior 

baridade, apesar do valor exibido pelo resíduo não ser muito diferente. A cal hidráulica natural terá 

maior rendimento já que tem o menor valor. 

Tabela 2 - Baridade das matérias-primas 

Tipo de material Baridade [g/cm
3
]  

Areia 1,47 

Cal Hidráulica Natural (NHL 3,5) 0,81 

Resíduo cerâmico 1,42 
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A determinação da massa volúmica e da absorção de água efetuou-se segundo a norma NP EN 

1097-6:2003/A1:2010 [12]. A Tabela 3 apresenta estes valores. Verifica-se que a massa volúmica 

do resíduo é mais elevada e que este absorve menos água do que a areia. 

Tabela 3 - Massa volúmica e absorção de água 

Tipo de material Massa volúmica [kg/m
3
] Absorção de água [%]  

Areia 2257,51 0,234 

Resíduo cerâmico 2457,70 0,057 

Execução dos provetes de argamassa. Prepararam-se seis argamassas constituídas por cal 

hidráulica natural 3,5 e areia. Três destas foram fabricadas ao traço volumétrico 1:3 enquanto as 

outras três obedeceram a um traço volumétrico 1:4. Para cada traço, realizou-se uma argamassa 

denominada "argamassa de referência", R, sem resíduo. Nas restantes argamassas substituiu-se o 

volume de areia por volume idêntico de resíduo, P, nas percentagens de 20% e 40%, designadas 

respetivamente por percentagem baixa, B, e percentagem alta, A. Apresenta-se na Tabela 4 a 

composição das diversas argamassas. 

Tabela 4 - Caracterização das argamassas em estudo 

Designação Composição % de resíduo cerâmico Traço volumétrico  

3R cah:ar 0 1:3 

3BP cah:ar:res 20 1:2,4:0,6 

3AP cah:ar:res 40 1:1,8:1,2 

4R cah:ar 0 1:4 

4BP cah:ar:res 20 1:3,2:0,8 

4AP cah:ar:res 40 1:2,4:1,6 

R-Referencia; BP-Baixa Percentagem; AP-Alta Percentagem; cah-cal hidráulica; ar-areia; res-resíduo cerâmico 

Executaram-se diversos provetes para os diferentes ensaios. Prepararam-se 18 provetes circulares 

para o ensaio de permeabilidade ao vapor de água, de modo a serem ensaiados três provetes de cada 

composição. Para a determinação das restantes características, executaram-se 36 provetes 

prismáticos com as dimensões 40x40x160mm, de forma a serem ensaiados 18 provetes aos 28 dias 

e os restantes 18 provetes aos 60 dias. De modo a avaliar a trabalhabilidade das argamassas, 

procedeu-se à determinação da consistência de acordo com a norma EN 1015-3:1999 [13]. 

Ensaios sobre argamassas frescas. 

Ensaio de consistência por espalhamento. A consistência da argamassa permite avaliar a sua 

trabalhabilidade. Esta propriedade revela-se importante, dado que as argamassas de revestimento 

devem ser de fácil aplicabilidade, possibilitando uma boa aderência, compacidade e bom 

rendimento. A determinação da consistência, foi realizada de acordo com a norma EN 1015-3:1999 

[13]. Considerou-se, como valores de referência, o espalhamento de 150±15mm, ou seja, intervalos 

de espalhamento entre 135mm e 165mm.  

Na tabela 5 apresentam-se os valores obtidos para o espalhamento. 

Tabela 5 – Valores obtidos para o espalhamento 

Designação Espalhamento Relação água/ligante 

3R 163,03 0,913 

3BP 167,56 0,868 

3AP 165,84 0,956 

4R 160,97 1,141 

4BP 146,67 1,098 

4AP 140,62 1,141 

Ensaios sobre argamassas endurecidas, resultados e discussão  

Ensaios mecânicos.  

Módulo de elasticidade dinâmico. Este ensaio foi realizado seguindo a norma NP EN 

14146:2006 [14], tendo sido realizada a medição do modo de vibração longitudinal. Os resultados 
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estão apresentados na Tabela 6 onde se pode observar que, de um modo geral, ocorre um aumento 

de módulo de elasticidade ao longo do tempo. Tal evolução é expectável, já que as argamassas de 

cal tendem a ficar menos deformáveis com o aumento do tempo de cura. Conclui-se que a 

argamassa com maior módulo de elasticidade dinâmico é a argamassa de traço volumétrico 1:3 com 

40% de resíduo incorporado, 3AP. Comparando os traços volumétricos, obtêm-se os valores mais 

elevados para as argamassas de traço 1:4. De acordo com a Tabela 1, os valores dos módulos de 

elasticidade para argamassas de reabilitação devem estar compreendidos entre os 2000 MPa e 5000 

MPa. Verifica-se que todas as argamassas apresentam valores aconselháveis, excetuando as 

argamassas 3R e 3BP. 

Tabela 6 – Módulo de elasticidade 

Provetes 

Módulo de Elasticidade 

[MPa] 

28 dias 60 dias 

3R 1360 1110 

3BP 1667 1820 

3AP 3110 3240 

4R 2670 2700 

4BP 2580 2790 

4AP 2430 2620 

Resistência à tração por flexão. Realizou-se este ensaio com base na norma EN 1015-11:1999 

[16]. Para o ensaio aos 28 dias apenas foram ensaiados 16 provetes, devido a dois deles 

apresentarem fissuras e poderem induzir erros. Tais fissuras resultaram da fragilidade dos provetes. 

Na Tabela 6 apresentam-se os valores obtidos, verificando-se um aumento de resistência à tração 

por flexão ao longo do tempo de cura, sendo a maior evolução respeitante à argamassa 3AP. O valor 

mais elevado também é respeitante à argamassa de traço volumétrico 1:3 com 40% de resíduos, 

3AP. Observa-se que os valores obtidos para as argamassas de traço volumétrico 1:4 são mais 

elevados que as de traço 1:3. De acordo com a Tabela 1, os valores da resistência à tração por flexão 

para argamassas de reabilitação devem estar compreendidos entre 0,2 e 0,7 MPa, verificando que 

apenas a argamassa 3R não está dentro dessa gama de valores. 

Resistência à compressão. Este ensaio foi efetuado segundo a norma EN 1015-11:1999 [16] e 

os resultados estão listados na Tabela 7. Verifica-se que a argamassa de traço 1:3 e com 40% de 

resíduos incorporados, 3AP, apresenta valores mais elevados. Observa-se igualmente um aumento 

de resistência com o aumento do tempo de cura. Comparando os traços volumétricos, as argamassas 

de traço 1:4 apresentam valores mais elevados do que aquelas de traço 1:3. De acordo com a Tabela 

1 os valores da resistência à compressão para argamassas de reabilitação devem estar 

compreendidos entre 0,4 e 2,5 MPa [15]. Verifica-se que apenas a argamassa 3R exibe valores 

inferiores. 

Tabela 7 – Resistências mecânicas 

Provetes 
Resistência à tração por flexão [MPa] Resistência à compressão [MPa] 

28 dias 60 dias 28 dias 60 dias 

3R 0,15 0,16 0,31 0,32 

3BP 0,13 0,21 0,43 0,48 

3AP 0,26 0,50 1,20 1,29 

4R 0,26 0,31 0,82 0,87 

4BP 0,25 0,37 0,71 0,86 

4AP 0,27 0,34 1,00 1,141 

Ensaios de comportamento face à água 

Absorção de água por capilaridade. A realização deste ensaio efetuou-se segundo as normas 

EN 15801:2009 [18]. A absorção de água por capilaridade está intimamente relacionada com a 

porosidade aberta, devido à comunicação dos poros entre si e à sua fronteira exterior exposta à água 

[20]. Como se pode observar na Tabela 8, o coeficiente de absorção de água, aos 60 dias, atinge 

valores mais elevados no caso das argamassas com 40% de resíduos incorporados, sendo os valores 
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mais baixos exibidos pelas argamassas de referência. Observa-se, igualmente aos 60 dias, que as 

argamassas de traço volumétrico 1:4 possuem valores mais elevados de coeficiente de capilaridade 

que as de traço 1:3. Este coeficiente diminui ao longo do tempo de cura. O valor assimptótico, V.A., 

que traduz o valor máximo de água absorvida por capilaridade, diminui ao longo do tempo de cura. 

De acordo com a Tabela 1, os valores do coeficiente de capilaridade para argamassas de reabilitação 

devem estar compreendidos entre 1 e 1,5 Kg/m².min½. A análise dos resultados permite concluir 

que algumas das argamassas não cumprem este requisito, embora estejam muito próximos. 

Tabela 8 – Absorção de água por capilaridade 

Provetes 

Absorção de água por capilaridade 

28 dias 60 dias 

CC [Kg/m
2
.min

1/2
] V.A. [Kg/m

2
] CC [Kg/m

2
.min

1/2
] V.A. [Kg/m

2
] 

3R 1,75 17,01 1,10 15,30 

3BP 1,53 15,95 1,25 13,78 

3AP 1,48 17,06 1,61 16,46 

4R 1,25 15,17 1,04 14,74 

4BP 1,45 16,26 1,53 15,54 

4AP 1,33 17,45 1,58 16,06 

CC-Coeficiente de absorção de água por capilaridade; V.A.-Valor assimptótico; 

Secagem. Este ensaio foi realizado com base em bibliografia consultada [19] e imediatamente 

após o ensaio de absorção de água por capilaridade de modo a garantir que as amostras estavam 

completamente saturadas. O índice de secagem reflete a velocidade de secagem das argamassas, 

exibindo menor valor quando maior a rapidez de secagem. Através da análise dos resultados 

listados na Tabela 9, observa-se que todas as argamassas apresentam uma diminuição deste valor ao 

longo do tempo de cura, excetuando a argamassa 4AP. Assim, podemos dizer que a capacidade de 

secagem melhora com o aumento do tempo de cura. Conclui-se que a incorporação de resíduos não 

é benéfica para a velocidade de secagem, perante os elevados valores exibidos pelas argamassas 

3AP e 4AP.  

Tabela 9 –Secagem 

Provetes 

Secagem 

28 dias 60 dias 

Is Is 

3R 0,18 0,10 

3BP 0,19 0,12 

3AP 0,48 0,48 

4R 0,19 0,16 

4BP 0,21 0,14 

4AP 0,22 0,54 

Is-Índice de secagem; 

Porosidade aberta e massa volúmica aparente. A execução deste ensaio baseou-se na norma 

NP EN 1936:2008 [17], com algumas adaptações, já que a referida norma diz respeito a métodos de 

ensaio para pedra natural. A Tabela 10 apresenta os resultados obtidos. Verifica-se que a porosidade 

aberta vai diminuindo com o aumento do tempo de cura, sendo um fator positivo já que a 

porosidade deve ser baixa de modo a impedir a circulação de água entre os poros abertos do 

material. A argamassa que apresenta valor mais reduzido é a correspondente ao traço volumétrico 

1:4 e com incorporação de 20% de resíduos, 4BP. Relativamente à percentagem de resíduos 

incorporada, as melhores argamassas são as que contêm 20% de resíduos, sendo que a diferença 

entre as argamassas de referência e as com 40% de resíduos é quase inexistente. A massa volúmica 

aparente varia inversamente à porosidade aberta, aumentando com o tempo de cura. 

Permeabilidade ao vapor de água. Este ensaio executou-se segundo as normas EN ISO 

12572:2001 [21] e EN 1015-19:2008 [22], utilizando-se os provetes circulares executados para o 
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efeito. Os resultados apresentam-se na Tabela 11. Verifica-se que a permeabilidade ao vapor de 

água diminui ao longo do tempo de cura, exceto para a argamassa 3AP, a qual não regista variação. 

As argamassas constituídas por 20% de resíduos apresentam os valores mais elevados, tanto aos 28 

dias como aos 60 dias. A argamassa que possui maior coeficiente de permeabilidade é a 3BP 

enquanto a 4R é aquela que possui menor coeficiente de permeabilidade aos 60 dias. A espessura da 

camada de ar equivalente é inversamente proporcional à permeabilidade ao vapor de água, 

aumentando ao longo do tempo de cura. De acordo com a Tabela 1 os valores da espessura de ar 

equivalente para argamassas de reabilitação devem ser inferiores a 0,08 m para rebocos exteriores, 

verificando-se que nenhuma das argamassas cumpre estes requisitos.  

Tabela 10 – Porosidade aberta e massa volúmica aparente 

Provetes 

Porosidade aberta, massa volúmica aparente 

28 dias 60 dias 

ρ0 [%] ρb [Kg/m
3
] ρ0 [%] ρb [Kg/m

3
] 

3R 22,16 1740,39 20,67 1767,61 

3BP 20,67 1673,52 19,49 1699,71 

3AP 25,91 1623,41 20,95 1735,40 

4R 21,25 1808,94 20,50 1824,82 

4BP 20,12 1736,31 13,59 1884,41 

4AP 20,73 1729,66 19,53 1740,28 

ρ0-Porosidade aberta; ρb-Massa volúmica aparente 

Tabela 11 –Permeabilidade ao vapor de água 

Provetes 

Permeabilidade ao vapor de água 

28 dias 60 dias 

δ [Kg/m.s.Pa] μ Sd [m] δ [Kg/m.s.Pa] μ Sd [m] 

3R 1,79 x 10 
-11

 10,88 0,17 1,69 x 10 
-11

 11,57 0,18 

3BP 2,02 x 10 
-11

 9,69 0,15 1,75 x 10 
-11

 11,18 0,17 

3AP 1,54 x 10 
-11

 12,70 0,20 1,54 x 10 
-11

 12,67 0,20 

4R 1,44 x 10 
-11

 13,52 0,21 1,43 x 10 
-11

 13,71 0,21 

4BP 1,61 x 10 
-11

 12,16 0,19 1,54 x 10 
-11

 12,66 0,20 

4AP 1,48 x 10 
-11

 13,16 0,22 1,46 x 10 
-11

 13,36 0,22 

δ-Permeabilidade ao vapor de água; μ-Fator de resistência ao vapor de água; Sd-Espessura de camada de ar equivalente;  

Análise global dos resultados. A tendência para a fendilhação de uma argamassa pode ser 

avaliada pela relação entre o módulo de elasticidade e a resistência à tração por flexão [23], 

aumentando com esta. No caso em análise, e de acordo com este critério, verifica-se que resistência 

à fendilhação é menor para as argamassas de traço volumétrico 1:4. A argamassa em que se verifica 

a maior resistência à fendilhação é a 3AP. 

Todas as argamassas com resíduos possuem resistências mais elevadas do que as de referência, mas 

sempre dentro dos limites aconselhados para as argamassas de substituição, aumentando com o 

aumento de resíduo incorporado. A argamassa 3AP é aquela que obteve valores mais elevados em 

ambas as resistências. 

No que diz respeito ao comportamento face à presença de água verifica-se que as melhores 

argamassas são as de referência, por possuírem maior porosidade aberta e menor coeficiente de 

absorção. Entre as argamassas com resíduos a argamassa 3BP é aquela que exibe menor coeficiente 

de absorção. 

A porosidade aberta e a permeabilidade ao vapor de água são, igualmente, conceitos relacionáveis. 

A argamassa que possui maior permeabilidade e não tão alta porosidade é a argamassa 3BP, sendo 

4BP a que apresenta maior diferença de valores. O índice de secagem correlaciona-se com o 

coeficiente de absorção de água por capilaridade e porosidade aberta. Destaca-se a argamassa 3R 

como a melhor, já que possui baixo índice de secagem e baixo coeficiente de capilaridade. 

Relativamente ao índice de secagem e porosidade aberta, verifica-se que a melhor argamassa é a 

4BP, sendo as argamassas com 40% de resíduos as piores. 



 

446 

 

Conclusão 

O presente trabalho visa contribuir para um melhor conhecimento sobre a incorporação de resíduos 

de barro vermelho em argamassas de cal hidráulica natural, de modo a fomentar a reciclagem de 

resíduos promovendo o conceito de sustentabilidade, bem como complementando outros estudos de 

investigação sobre incorporação de resíduos de cerâmica em argamassas de reabilitação 

Apesar de existir consciência ambiental e económica por parte da empresa com fabrico ativo em 

Portugal, existe desconhecimento sobre a importância da incorporação destes resíduos em 

argamassas, a qual permite melhorar as suas propriedades. 

Confirma-se que a incorporação de resíduos de cerâmica de barro vermelho em argamassas de cal 

hidráulica natural pode ser uma boa solução para a reutilização dos mesmos. 

Os desempenhos obtidos para as argamassas com incorporação de resíduos de mosaicos de cerâmica 

de barro vermelho foram satisfatórios quanto ao comportamento face à presença de água e 

inclusivamente permitiram melhorar o seu comportamento mecânico quando comparadas com as 

argamassas de referência. 

De facto, as resistências mecânicas aumentaram com a introdução dos resíduos cerâmicos, 

mantendo-se, no entanto, dentro dos limites aceitáveis para as argamassas de substituição. Quanto 

ao módulo de elasticidade a tendência verificada foi semelhante. 

No que diz respeito ao comportamento face à água embora o comportamento tenha piorado com a 

introdução dos resíduos cerâmicos os valores obtidos encontram-se, ainda, dentro dos valores 

aceitáveis para as argamassas de reabilitação. 

Conclui-se, que uma correta gestão de resíduos, estimulando a reciclagem, valorização e 

contribuindo vantajosamente para agentes económicos, favorece o conceito de sustentabilidade. 

Devido à incorporação de resíduos de mosaico de barro vermelho ser considerada favorável, pode-

se afirmar que a reabilitação e a sustentabilidade podem criar uma forte simbiose. 
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Resumo. A quantidade de resíduos gerados pelo setor da Construção Civil vem chamando atenção a 

nível mundial em função dos impactos ambientais que ocasionam. A proposta de utilizar o RCC 

(resíduo de construção civil) em concretos estruturais visa enobrecer estes materiais, junto a 

mentalidade sustentável quando poupa a utilização de recursos naturais. Desta forma, enxerga-se 

nos RCC, materiais com potencial para utilização em substituição aos agregados naturais. Levando 

em consideração esta proposta, este trabalho avaliou o comportamento de concretos com agregados 

reciclados cerâmicos no estado fresco e endurecido. Para isso realizaram-se misturas com relações 

água/cimento de 0,45, 0,55 e 0,65 que foram avaliadas nas idades de 28 e 63 dias de cura. A 

substituição do agregado natural pelo agregado reciclado foi de 0% e 50% em volume. Buscando 

alcançar um melhor desempenho do concreto produzido com o agregado cerâmico, foram adotadas 

três taxas de pré-saturação, 60%, 80% e 100%, baseadas na curva de absorção do agregado 

reciclado como técnica para diminuir a influência da alta absorção característica do RCC cerâmico. 

Nos resultados observou-se que o uso das taxas de saturação resultou na eliminação dos problemas 

existentes com este tipo de agregado, devido a sua alta absorção, proporcionando uma semelhança 

nos abatimentos entre as misturas referência e com agregados reciclados. No estado endurecido, 

constatou-se que no comportamento mecânico, tiveram-se resultados satisfatórios para as misturas 

com agregados reciclados 80% saturados. Concluiu-se a pesquisa com algunas considerações a 

cerca dos ensaios realizados. 

Introdução 

O panorama sócio ambiental contemporâneo vem afirmando cada vez mais a necessidade de se 

desenvolver soluções para os problemas de falta de sustentabilidade. O avanço natural das 

sociedades é acompanhado diretamente pelos impactos impostos pelos seres humanos ao meio 

ambiente de forma cada vez mais intensa. A necessidade de fontes energéticas para suprir a 

demanda tecnológica e industrial vem crescendo em velocidade surpreendente. Junto a isso, a busca 

por novos materiais vem sendo constante, tanto para suprir necessidades de melhoria como também 

para substituir algumas matérias primas que já começam a se esgotar devido à larga utilização.  

Quando se fala na inserção de novos materiais na produção de concretos, o interesse por matérias 

primas enquadrado no conceito de resíduos mostra que estes novos materiais possuem 

potencialidades peculiares capazes de alterar as propriedades do concreto, tanto físicas quanto 

mecânicas, desde seu estado fresco até o endurecido. 

Justificativa 

A interligação entre os termos sustentabilidade, resíduo, agregado e potencialidade, chama atenção e 

remete este estudo à indústria que mais produz e despeja resíduos no meio urbano no Brasil: a 
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construção civil. Cerca de 70% a 80% em volume dos resíduos sólidos presentes nos centros 

urbanos são provenientes dos canteiros de obra (JOHN, 1995)[1], e a tendência, devido ao 

crescimento do setor imobiliário no Brasil, é que esta porcentagem se mantenha ou até cresça. 

A construção civil é uma indústria reconhecida como uma das mais importantes para o 

desenvolvimento econômico e social, embora ainda se posicione como grande geradora de impactos 

ambientais pelo consumo de recursos naturais ou pela geração de resíduos. Nesta última década 

pode-se observar, principalmente nos centros urbanos, o avanço do ramo imobiliário e o surgimento 

de novos empreendimentos em grande escala.  

Embora tenha impulsionado a criação de emprego e infraestrutura, diretamente proporcional foi o 

crescimento da taxa de RCC produzido. Com isso, tem-se cobrado das empresas de construção civil 

um desenvolvimento sustentável consciente, e menos agressivo ao meio ambiente. Esta proposta, 

embora antiga, ainda não tem sua aplicação executada de forma satisfatória, por ser uma questão 

bastante complexa que requer grandes mudanças culturais ainda não totalmente difundidas nos 

canteiros de obra.  

Dados recentes da ABRELPE (2012)[2] mostram que ainda é crescente a quantidade de resíduos de 

construção e demolição no Brasil. No panorama divulgado a respeito dos dados do ano de 2011, a 

geração de RCC cresceu de 99.354 toneladas para 106.549 toneladas por dia de 2010 para 2011. 

Fato que exige ainda mais a atenção sobre a destinação adequada desse resíduo. 

Esta potencialidade para geração de RCC por parte da indústria da construção civil pode ser 

explicada por fatores presentes desde as etapas de planejamento até sua utilização e capacidade de 

durabilidade das obras. Azevedo et al. (2006)[3] divide as fases do ciclo de vida de uma 

determinada obra em: Construção, manutenção, demolição e reformas. Cada uma destas 

responsáveis por uma determinada parcela na geração de resíduos. 

A utilização de agregados reciclados de RCC na produção de concretos estruturais ou não, vem 

sendo bastante estudada na ultima década e impulsionada justamente pela necessidade de se dar 

uma finalidade útil a grande quantidade de resíduos da construção civil, bem como suprir a possível 

escassez de fontes de matérias primas naturais. 

Inserir resíduos no concreto é interessante a partir do momento que poupa o meio ambiente de uma 

provável escassez de elementos naturais e recicla aquilo que outrora não tinha destino adequado ou 

era avaliado apenas como entulho. Alguns países como Japão, Estados Unidos e principalmente os 

europeus, já utilizam resíduos contando até com normas provenientes de estudos já existentes sobre 

os mesmos (LEITE, 2001)[4]. 

É baseada nestas justificativas, que esta artigo busca contribuir nos estudos a respeito da aplicação 

dos agregados de RCC em concretos estruturais, levando en consideração a necessidade da 

utilizição de uma taxa de compensação de água e o teor de substituição do agregado natural por 

agregados reciclados atuarem como fatores limitantes no desenvolvimento da resistência desses 

concretos. 

Objetivo 

Objetivo Geral. O objetivo geral desta dissertação foi produzir concretos experimentais 

utilizando agregados graúdos provenientes da reciclagem dos RCC, de natureza cerâmica, com 

diferentes taxas de compensação de água. Para tanto, será avaliado o comportamento no estado 

fresco da mistura por meio da avaliação de slump e comportamento mecânico destes concretos 

reciclados por meio dos ensaios de resistência à compressão simples aos 28 e 63 dias. 

Objetivos específicos. Avaliar o comportamento de concretos com agregados graúdos reciclados 

cerâmicos quanto a trabalhabilidade e resistência à compressão. 

Analisar a influência da substituição de 50% do agregado graúdo natural pelo agregado graúdo 

cerâmico. 

Verificar a influência das variáveis relação água/cimento, idade e taxa de saturação do agregado 

reciclado, sobre os as misturas produzidas. 
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Apesar de o agregado reciclado apresentar grande heterogeneidade em suas características, definiu-

se que neste trabalho serão utilizados somente os resíduos de origem cerâmica (restos de telhas e 

tijolos) em substituição de 50% dos agregados graúdos naturais. 

Programa experimental 

O programa experimental foi desenvolvido no Laboratório de Engenharia Civil da Universidade 

Federal do Pará – UFPA, na cidade de Belém do Pará, Brasil. 

De forma a atingir os objetivos desta pesquisa fez-se necessário a realização de um programa 

experimental o qual serviu como parâmetro técnico ao desenvolvimento de todos os procedimentos, 

a fim de avaliar do comportamento relacionado à trabalhabilidade, resistência à compressão e dos 

concretos produzidos com agregados graúdos reciclados de cerâmica vermelha. A metodologia 

seguiu as seguintes etapas: 

Planejamento dos ensaios. Como parâmetro para avaliar as misturas experimentais definiu-se 

algumas variáveis de respostas, as quais são: 

Trabalhabilidade. Levou-se em consideração que a utilização dos agregados cerâmicos 

certamente provocaria modificações no abatimento que necessariamente foi observada e levada em 

consideração nas análises de resultados. Utilizou-se para avaliação da trabalhabilidade o ensaio de 

tronco de cone. A escolha do abatimento de 8±2cm foi definida para que fosse seguido um padrão a 

ser alcançado em todas as misturas. 

Resistência à compressão simples. Este ensaio foi realizado em corpos-de-prova com 

dimensões de 10 cm x 20 cm, na idade de 28 e 63 dias. 

De acordo com as variáveis de respostas foram definidas as variáveis de controle, as quais foram 

fixadas e mantidas durante todo o programa experimental a fim de verificar a sua influência em 

função do teor de agregados e taxa de compensação de água para cada ensaio. Estas são: 

Teor de substituição. Foram adotados os teores de 0% e50% de substituição em volume dos 

agregados graúdos naturais (AGN) pelos agregados graúdos reciclados de cerâmica (AGRC).  

Taxas de compensação. As taxas de compensação da absorção de água dos agregados reciclados 

foram de 60%, 80% e 100%, por misturas e por traços. 

As relações água/cimento. Foram utilizadas relações a/c de 0,35, 0,50 e 0,65. Tais valores foram 

escolhidos pelo fato dos mesmos cobrirem as faixas de resistências normalmente empregadas na 

região metropolitana de Belém do Pará e no Brasil. 

Aquisição e caracterização dos materiais 

Cimento Portland.  O cimento utilizado foi tipo CP-II F 32 (Cimento Portland Composto Classe 

32) especificado pela NBR 11578. A escolha para utilização deste tipo de cimento deve-se a 

necessidade de evitar qualquer interferência de algum efeito pozolanico que poderia surgir. 

Agregado Miúdo. A areia de leito de rio foi proveniente de regiões próximas à cidade de Belém, 

onde foram realizados ensaios de composição granulométrica, massa específica, massa unitária, 

módulo de finura e dimensão máxima (tabela 1), regidos pelas normas: NBR 248 (ABNT, 2003)[5], 

NBR NM 52 (ABNT, 2003), NM 45 (ABNT, 2002).  

É importante ressaltar a elevada finura da areia utilizada neste trabalho, característica relevante e 

comum nas regiões dentro do estado do Pará no Brasil. 

Agregado Graúdo. O agregado graúdo utilizado foi a brita proveniente de granito da região de 

Traquateua (interior do estado do Pará) na qual foram realizados ensaios de composição 

granulométrica, massa específica, massa unitária, módulo de finura e dimensão máxima (tabela 2), 

regidos pelas normas: NBR 248 (ABNT, 2003), NBR NM 53 (ABNT, 2003), NM 45 (ABNT, 

2002). 
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Agregados Reciclados. Os materiais reciclados utilizados como agregados na produção das 

misturas experimentais foram compostos por cacos de telhas e tijolos. Este material foi obtido 

diretamente das próprias indústrias visando diminuir a sua contaminação. 

Contudo, para o seu emprego como agregado no concreto, fez-se necessária a realização de um 

processo de beneficiamento destes materiais, constituídos basicamente de britagem e peneiramento. 

Após este processo foi realizado a caracterização do material obtido. Na utilização dos resíduos de 

cerâmica vermelha como agregados reciclados foi necessária a realização do seu beneficiamento 

seguindo alguns procedimentos para adequá-lo a granulometria requerida à confecção dos 

concretos.  

Tabela 1. Caracterização granulométrica do agregado miúdo 

Agregado Miúdo 

Peneiras 

(mm) 

Massa Retida 

(g) 
% Retida 

% Retida 

acumulada 
Método de ensaio (NBR) 

4.8 4,12 0,4 0 

NBR NM 248 (2003) 

2.4 8,32 0,8 1 

1.2 34,44 3,4 5 

0.6 173,95 17,4 22 

0.3 535,69 53,6 76 

0.15 221,53 22,2 98 

<0.15 21,95 2,2 100 

 
1000 100 - 

Massa Específica 2,63 Kg/dm³ NBR NM 52 (2009) 

Massa Unitária 1,44 Kg/dm³ NBR NM 45 (2006) 

Módulo de Finura 2,02 mm NBR NM 248 (2003) 

Dimensão Máxima 1,20 mm NBR NM 248 (2003) 

Índice de Vazios (%) 45,25 NBR NM 45 (2006) 

Tabela 2. Caracterização granulométrica do agregado graúdo natural 

Agregado Graúdo Natural 

Peneiras (mm) Massa Retida (kg) % Retida % Retida acumulada Método de ensaio (NBR) 

38 0 0 0 

ABNT NBR NM 248 

(2003) 

25 0 0 0 

19 3,5 35 35 

12,5 4,36 44 79 

9,5 0,44 4 83 

4,8 0,48 5 88 

Fundo 1,22 12 100 

 
10 100 - 

Massa Específica 2,59 ABNT NBR NM 53 (2009) 

Massa Unitária 1,56 ABNT NBR NM 45 (2006) 

Módulo de Finura 3,85 
ABNT NBR NM 248 

(2003) 

Dimensão Máxima 25 mm 
ABNT NBR NM 248 

(2003) 

Índice de Vazios (%) 39,77 NBR NM 45 (2006) 

É interessante ressaltar que, para este trabalho e em trabalhos anteriores desta mesma instituição, 

inicialmente a britagem dos RCC era feita em britador de mandíbula. Por ser um processo adaptado, 

não havia controle nem da forma nem do diâmetro máximo do agregado produzido, que após o 

processo mecânico necessitava de um segundo momento onde havia a quebra manual e 

peneiramento que tornava o processo inviável.  

Partiu-se então para uma tentativa de “quebra” por abrasão, na qual os tijolos eram quebrados em 

partes um pouco menores para que pudessem adentrar no aparelho de abrasão, e logo após foram 

submetidos e sequencias de tempo de 5, 10, 20 e 30 minutos, e então avaliadas as propriedades do 

material obtido. No tempo de 30 minutos, observou-se que todo o material depositado tornava-se 
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passante 50% abaixo da peneira 4,8mm e os outros 50% tinham diâmetro máximo de 19 mm. Além 

disso, a forma dos AGR obtidos foi satisfatória como se pode observar na figura 1, pois se notou 

uma superfície mais boleada e bem acabada além de uma maior uniformidade dos mesmos. 

Apos o processo de britagem, partiu-se para a etapa de peneiramento. Nesta etapa, tem-se como 

objetivo a produção de um material com as características semelhantes ao material natural a ser 

substituído. No peneiramento serão adotadas as faixas granulométricas conforme NM 248 (ABNT, 

2002). Nesta etapa também foi realizada a separação do que era considerado agregado graúdo e 

miúdo.  

Os ensaios de caracterização granulométrica (tabela 3) destes materiais seguiram os mesmos 

procedimentos das normas utilizadas para os agregados convencionais com algumas modificações 

pertinentes quanto ao método de avaliação da absorção de água. 

 
Figura 1. Aspecto do material cerâmico após o processo de britagem. 

Tabela 3. Caracterização granulométrica do agregado graúdo reciclado cerâmico 

Agregado Graúdo Reciclado 

Peneiras (mm) 
Massa Retida 

(kg) 
% Retida 

% Retida 

acumulada 
Método de ensaio (NBR) 

38 0 0 0 

ABNT NBR NM 248 

(2003) 

25 0 0 0 

19 0,02 2 2 

12,5 0,517 51,7 54 

9,5 0,234 23,4 77 

4,8 0,116 11,6 89 

Fundo 0,074 7,4 96 

 
10 100 - 

Massa Específica 2,41 ABNT NBR NM 53 (2009) 

Massa Unitária 1,55 ABNT NBR NM 45 (2006) 

Módulo de Finura 3,18 
ABNT NBR NM 248 

(2003) 

Dimensão Máxima 19 mm 
ABNT NBR NM 248 

(2003) 

Índice de Vazios (%) 35,68 NBR NM 45 (2006) 

A compensação da água absorvida pelos agregados graúdos reciclados durante o processo de 

mistura dos concretos experimentais ocorreu por meio da saturação destes agregados antes da 

produção do concreto.  

O procedimento adotado para a determinação da absorção de água do agregado reciclado seguiu o 

método proposto por Leite (2001) modificado. Dessa forma, os AGRC foram secos em estufa e 

colocados no recipiente no qual a tampa e o fundo são revestidos com uma malha de 0,044 mm de 

abertura. Em seguida foram submersos em água, a partir deste instante foi monitorado o ganho de 

massa do material submerso com o auxílio de uma balança dotada de um dispositivo para medida 

hidrostática da massa com precisão de 0,01 g. Antes de cada leitura, o recipiente foi agitado 

cuidadosamente para facilitar a saída do ar presente na amostra. 

Este monitoramento do ganho de massa do material ocorreu ao longo de 24 horas, sendo que nos 10 

primeiros minutos foi feita uma leitura a cada minuto; entre 10 e 30 minutos uma leitura a cada 5 

minutos; após isso, entre 30 minutos e 1 hora uma leitura a cada 10 minutos; entre 1 e 2 horas, uma 

leitura a cada 15 minutos; a partir das 2 horas, uma leitura a cada hora até que se completassem 9 
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horas depois do instante inicial. E por último, realizou-se uma leitura após 24 horas da colocação da 

amostra em água. 

Dessa forma, foi obtida uma curva de absorção em ganho de massa o material em função do tempo 

(figura 2), com isso, foi possível determinar a quantidade de água a ser compensada na mistura e o 

tempo para a realização da pré-saturação. 

 

Figura 2. Gráfico de absorção do agrc em função da raiz do tempo em minutos. 

Dosagem dos concretos. A dosagem utilizada nas misturas dos concretos experimentais foi 

baseada no método desenvolvido pelo IPT/USP (Helene e Terzian,1993).  Neste método foi 

determinado um teor de argamassa 52% obtido a partir da avaliação do traço intermediário de 1:5 

em massa. Para uniformizar a trabalhabilidade dos concretos, o abatimento foi fixado em 80 ± 20 

mm. A partir do traço intermediário foram elaborados um traço “rico” de 1:3,5 e um pobre de 1:6,5 

que seguiram os mesmos parâmetros de trabalhabilidade do intermediário (1:5). A partir dos dados 

dos três traços foram formuladas curvas de correlação entre os materiais secos “ms” (agregados 

graúdos e miúdos), relação água cimento “a/c” e o consumo de cimento “C”, de onde foram obtidos 

os traços da tabela 4. 

Tabela 4. Traços utilizados nas misturas e seus respectivos consumos de cimento 

Cimento Areia Brita a/c 
Consumo de 

cimento/m³ 

1 1,34 2,16 0,45 471,26 

1 1,87 2,65 0,55 382,30 

1 2,41 3,14 0,65 321,59 

É importante ressaltar que devido à diferença de massas específicas entre os agregados graúdos 

naturais (brita) e reciclados (cerâmica), foi necessário um ajuste baseado no volume e massa dos 

materiais. A substituição exata na mesma quantidade em quilos aumentaria o volume em função dos 

agregados cerâmicos em relação ao traço referência não havendo assim equivalência entre os traços 

e consequentemente resultaria em alterações no teor de argamassa.  

Foi seguida neste trabalho mesma teoria utilizada por LEITE (2001) para obter o ajuste de massa 

(Eq. 1). 

an

ar
anar MM






             (1) 

Onde: 

arM  = massa de agregado reciclado 

anM  = massa de agregado natural 

ar = massa específica de agregado reciclado 

an = massa específica de agregado natural 

Com o ajuste, os traços em massa seguiram a tabela 5. 
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Tabela 5. Quantidade de materiais utilizados em cada traço em laboratório 

Cimento Areia AGN 50% AGR 50% Água 

18,85 25,22 20,34 18,92 8,48 

15,29 28,63 20,27 18,86 8,41 

12,86 30,96 20,23 18,82 8,36 

Para a produção dos corpos-de-prova, foi obedecida a seguinte seqüência no procedimento de 

mistura: saturar o agregado reciclado com a água de compensação por 24 horas antes do inicio da 

mistura; após decorrido este tempo, deixou-se escorrer o excesso de água presente na superfície do 

RCC (este processo foi feito em peneira 4,8mm de 65x65cm) por 5 minutos antes de entrar na 

betoneira de eixo inclinado de 400 litros.  

Para o início da mistura, foram utilizados apenas os componentes da argamassa (areia e cimento) e 

2/3 da água total. Neste processo tentou-se inibir parte do déficit de hidratação que a pasta pode 

sofrer por conta do alto grau de absorção do agregado reciclado. Depois da mistura da pasta por 2 

minutos, foram lançadas as quantidades de agregado reciclado e agregado graúdo natural e a mistura 

continuou durante 5 minutos.  

Com todo o processo executado corretamente, foi avaliado o abatimento no tronco de cone (slump 

test), caso não fosse satisfatório, seria feita a correção com aditivo superplastificante 3ª geração a 

qual não foi necessária em nenhuma das misturas. Na moldagem foram utilizados corpos de prova 

de dimensões cilíndricos cujo procedimento de moldagem seguiu as recomendações da NBR NM 

68 (ABNT, 1998).  O adensamento das misturas dentro dos corpos de prova se deu de forma 

mecânica com vibrador de imersão. 

Após a moldagem os mesmos ficaram mantidos no espaço do laboratório por aproximadamente 24 

horas. Após este período foram desmoldados e armazenados em câmara úmida, com umidade 

relativa superior a 95% e temperatura de 21±1ºC, permanecendo nesta até atingirem as idades para 

serem ensaiados. 

Análise dos resultados 

Nesta etapa será feita a análise dos resultados obtidos no programa experimental proposto. É 

importante ressaltar que a comparação dos resultados obtidos nesta pesquisa com outras já 

realizadas foi feita por equivalência dos métodos e resultados, pois houve grande dificuldade devido 

à ampla variedade de características dos materiais reciclados e das metodologias utilizadas pelos 

autores. 

Abatimento. O abatimento do concreto foi parâmetro para produção do gráfico de dosagem que 

deu origem as misturas desta dissertação, desta forma adotou-se a mesma faixa de abatimento 

(80±20 mm) para todas as misturas do programa experimental. O abatimento foi medido a partir do 

ensaio de abatimento do tronco de cone descrito na NM 9833 (ABNT,:2008 Versão Corrigida: 

2009), realizado após 3 minutos da mistura na betoneira. Os resultados medidos (em milímetros) no 

abatimento estão expressos na tabela 6. 

Tabelaba 6.timentos em milímetros obtidos para cada mistura analisada 

Mistura 

a/c REF 60% 80% 100% 

0,45 75 70 80 95 

0,55 80 75 90 90 

0,65 80 70 80 100 

Nota-se que o abatimento dos concretos produzidos foi influenciado diretamente pela taxa de pré-

saturação dos agregados reciclados utilizados nas misturas. Aquelas que continham AGRC 60% 

saturados apresentaram menores abatimentos em relação aos concretos referencia. Vieira (2007) 

entende este fato admitindo que agregados de alta porosidade necessitam de mais água para alcançar 

mesma trabalhabilidade de concretos com agregados naturais. Em contra partida as misturas que 

continham AGRC 80% e 100% saturados apresentaram maiores abatimentos decorrentes da maior 

taxa de saturação.  
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Esta variação de comportamento expressa bem a afirmação de Buttler (2003)[5] que considera que 

agregados reciclados não saturados tendem a absorver grande quantidade de água e partículas de 

cimento. Ainda o mesmo autor acredita que parte da água utilizada na saturação de agregados 

mobiliza-se na pasta fresca quando estes são adicionados à mistura.  

Assim, com os resultados de abatimento obtidos nesta pesquisa (figura 3), conclui-se que as 

misturas com menores taxas de saturação tendem a absorver parte da água da pasta fresca 

acarretando em perdas na trabalhabilidade. Já com o incremento da taxa de saturação, há uma 

diminuição deste fenômeno liberando a água aprisionada dos poros para a pasta fresca, aumentado a 

quantidade de água livre e consequentemente o abatimento também. 

 
Figura 3. Gráfico de abatimentos em função do tipo de mistura para cada fator a/c 

Resistência à compressão axial. O ensaio de resistência à compressão axial forneceu valores 

que serviram como parâmetro para avaliar de forma breve o comportamento mecânico dos 

concretos produzidos. A tabela 7 mostra os valores obtidos através da média de 3 corpos de prova 

ensaiados em cada uma das duas idades para cada uma das misturas e seus fatores água/cimento. O 

maior acréscimo de desemprenho ocorreu na mistura referência (4,75 MPa), e o menor crescimento 

observado foi de 1,45 MPa na mistura 50% RCC 100% SAT. 

Tabela 7. Valores de resistência à compressão para as idades de 28 e 63 dias. 

Mistura a/c 
Idade do ensaio (dias) 

28 63 

REF(AGN) 

0,45 37,69 40,74 

0,55 29,96 30,43 

0,65 19,61 22,92 

50% RCC 60% SAT 

0,45 22,45 24,19 

0,55 19,14 21,05 

0,65 10,74 12,35 

50% RCC 80% SAT 

0,45 29,5 31,96 

0,55 20,88 22,96 

0,65 10,91 13,03 

50% RCC 100% SAT 

0,45 18,8 21,22 

0,55 14,81 17,53 

0,65 9,46 10,91 

Analisando o gráfico da figura 4, notou-se aos 63 dias uma queda de resistência à compressão em 

todas as misturas que continham agregado cerâmico reciclado, sendo que esta diminuição foi mais 

evidente quanto menor o fator água/cimento nas misturas com AGCR saturados em 60% e 100%. O 

mesmo comportamento foi observado por Bazuco (1999)[6] que constatou que para maiores fatores 

água/cimento estas diferenças tendem a ser menores. 
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Figura 4. Gráfico de resistência a compressão aos 63 dias para cada mistura e fatores a/c. 

As quedas de resistência e a pré-saturação parcial ou total dos agregados reciclados utilizados nesta 

pesquisa estão interligadas através do seguinte mecanismo: Leite (2001) explica a diminuição de 

resistência ao se utilizar AGR baseando-se na própria propriedade mecânica dos agregados 

reciclados que embora proporcionem uma zona de transição mais densificada e a interface entre 

pasta e agregado melhor aderida, quando este agregado é solicitado à compressão este tende a ter 

menor desempenho em relação agregados naturais. A grande quantidade de microfissuras 

característica de AGR fragiliza-o tornando menos resistente em relação à pasta de cimento e 

consequentemente fazendo com que haja uma queda na resistência do sistema. 

Agregados reciclados de alta porosidade pré-saturados tendem a manter uma película de água 

adsorvida nos poros o que dificulta a penetração da pasta de cimento diminuindo assim a interface 

de “atracação” entre agregado e pasta originando um descolamento entre pasta e agregado com 

facilidade no momento da compressão. Sendo assim a resistência do agregado cerâmico embora 

baixa, mas existente, passa a ser desconsiderada pelo sistema pois a ruptura tende a não ocorrer no 

agregado. 

Nesta pesquisa quando se utilizou 100% de saturação pode-se perceber claramente nos gráficos das 

figuras 5, 6 e 7 que as misturas desta família apresentaram os piores desempenhos quanto à 

resistência à compressão, chegando a uma queda de 52% para um fator a/c de 0,65. 

 

Figura 5.Gráfico de resistência a compressão das misturas aos 28 e 63 dias para o fator água/cimento de 0,65. 
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Além de famílias com agregados totalmente saturados, esta artigo avaliou também duas famílias 

parcialmente saturada em 60% e 80%, nas quais a segunda porcentagem apresentou os melhores 

valores.  

Esperava-se nesta pesquisa que os melhores resultados para os concretos conforme fosse menor a 

taxa de saturação dos agregados. Machado e Agnesini (1999)[7] propõem que agregados de alta 

porosidade e alta taxa de absorção poderiam propiciar um incremento na resistência dos concretos 

devido a melhor aderência da pasta (mecanismo já citado anteriormente) e uma possível cura 

interna. Salem e Burdette (1998)[8] afirmam que a água consumida pela absorção do agregado 

tende a diminuir o fator a/c das matrizes das misturas podendo proporcionar ganhos de resistência. 

No entanto os autores citados anteriormente trabalharam com agregados de maior resistência e 

menor porosidade, utilizaram métodos de britagem diferentes da presente pesquisa, o que dificulta 

uma comparação simples que afirmasse que no caso de agregados cerâmicos de baixa resistência 

também haveria existência dos fenômenos sugeridos pelos mesmos. 

No presente artigo, ao se utilizar 60% e 80% de saturação nos AGRC, supõe-se que houve a 

presença, em diferentes proporções, das situações citadas por estes autores. O efeito da aderência, da 

diminuição do fator a/c e da cura interna pode ter ocorrido nestas misturas em intensidades 

diferentes e devido à limitação desta pesquisa os mesmos não puderam ser quantificados. 

 

Figura 6.Gráfico de resistência a compressão das misturas aos 28 e 63 dias para o fator água/cimento de 0,55. 

 

Figura 7.Gráfico de resistência a compressão das misturas aos 28 e 63 dias para o fator água/cimento de 0,45. 
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Analisando os gráficos das figuras 5, 6 e 7 em conjunto, o menor e maior decréscimos de resistência 

foram de 22% e 52%, ocorrendo aos 28 dias para a mistura com AGCR 80% saturado e relação a/c 

de 0,45 e aos 63 dias para a mistura com AGCR 100% saturado e relação a/c de 0,65 

respectivamente. 

As perdas de resistência máxima e mínima concordam e são semelhantes com as faixas de valores 

observados por trabalhos de outros autores que abordaram situações equivalentes. Algumas faixas 

de decréscimos de resistência a compressão, observadas em misturas que continham AGR, 

independente da natureza do agregado, constam na tabela 8. 

Tabela 8. Comparativo das perdes de resistência à compressão com outras pesquisas. 

Autor Data 
Decréscimo (%) 

Mínimo Máximo 

Hansen 1992 15 30 

Topçu e Gunçan 1995 15 80 

Zordan 1997 Nada registrado 50 

Levy e Helene 2000 23 37 

Leite 2001 Nada registrado 33 

Brito 2005 22 44 

Sani 2005 Nada registrado 30 

Cabral 2007 19 38 

Reis 2013 22 52 

Contudo, segundo Cabral (2007)[9], a utilização de agregados graúdos de origem cerâmica exerce 

maior influencia nas perdas de resistência à compressão. Fato que pode explicar a perda de mais de 

50% de resistência em relação aos outros autores que obtiveram menores porcentagens ao utilizar 

agregados graúdos de concreto. 

Quanto à taxa de saturação, Oliveira e Vasques (1996)[10], observaram que o grau de saturação dos 

agregados reciclados exerce influencia negativa na resistência do concreto principalmente quando 

estes estão totalmente secos ou saturados. Embora estes autores tenham obtidos estes resultados 

referentes à agregados reciclados de concreto com taxa de absorção de 7,7% , os resultados desta 

dissertação envolvendo agregados de origem cerâmica (com taxa de absorção de 9,8%) apresentam 

resultados equivalentes ,nas devidas proporções, para o tipo de agregado utilizado neste trabalho, 

quanto mais seca foi a quantidade de agregados utilizados menor foi a resistência, ocorrendo 

decréscimos também para quando os agregados estavam totalmente saturados.  

Por fim, em todas as idades avaliadas na presente pesquisa, levando-se em consideração apenas as 

misturas com o AGRC, pode-se concluir que com a variação da taxa de compensação o 

comportamento mecânico do concreto quando esta foi de 80% teve melhor influencia conforme foi 

menor o fator água cimento. 

Conclusões 

A utilização de resíduos cerâmicos como agregados graúdos pré-saturados é capaz de manter a 

trabalhabilidade de concretos reciclados em relação aos convencionais. Em contra partida a 

saturação parcial ou total de agregados acarreta em perdas mecânicas observadas nos dados desta 

pesquisa. 
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Resumo. Este trabalho analisa o potencial de aplicação da sílica da casca do arroz (SCA), obtida 

pelo processo de leito fluidizado, como adição em cimentos Portland (Norma NP EN 197-1) do tipo 

CEM II/B-S e CEM III/A, com intuito de estudar a otimização dos teores destes aglomerantes na 

produção de betões sustentáveis. Conforme literatura, a sílica oriunda da casca do arroz tem sido 

estudada há vários anos e demonstrado propriedades aglomerantes satisfatórias.  Desta forma, em 

virtude do problema ambiental ocasionado pelo descarte inadequado da casca do arroz carbonizada 

ou in natura na região sul do Brasil e do alto consumo de cimento Portland pela sociedade, esta 

possibilidade tem sido uma alternativa de grande impacto na sustentabilidade aplicada à construção 

civil, além de permitir melhor desempenho e durabilidade aos compósitos cimentícios. Foram 

definidas para cada tipo de cimento três composições para análise do potencial de substituição 

destes ligantes pela SCA. Os traços foram analizados por compressão axial aos 28 dias de idade 

após cura úmida e demonstraram ser uma alternativa concreta à crescente demanda da construção 

civil brasileira. Análises químicas da SCA e de pozolanicidade complementaram o presente estudo. 

Introdução 

A casca do arroz tem se tornado, no Brasil, um grave problema ambiental em vitude da crescente 

produção agrícola e pela quantidade de gás metano gerada pelo descarte incorreto deste resíduo na 

natureza [1,2].  Conforme literatura, a cada tonelada de arroz são produzidos cerca de 200 kg de 

casca in natura [3,4]. Estes números se tornam ainda mais críticos ao considerarmos a produção 

brasileira, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, da ordem de oito milhões de toneladas. 

Para produção da sílica de casca de arroz (SCA) não basta haver somente a queima, mas sim um 

processo no qual seja possível fazê-la em condições controladas para manter as caracteristicas de 

pozolanicidade. No Brasil, um sistema inovador de combustão por meio de leito fluidizado tem sido 

bastante eficiente na produção desta pozolana. Este tipo de combustão melhora não somente a 

eficiência da queima, mas também permite a extração da sílica da casca de arroz com qualidade 

constante, alto grau de amorficidade e, consequêntemente, aumento da pozolanicidade, 

possibilitando, assim, sua utilização como adição e/ou substituição parcial do cimento nas dosagens 

de betões e argamassas. O potencial de aplicação da sílica da casca do arroz (SCA) foi verificado 

neste trabalho com intuito não somente da otimização dos teores do cimento Portland, mas também 

com foco na produção de betões sustentáveis. Dessa forma, além do problema ambiental 

relacionado à casca do arroz carbonizada ou in natura, também destaca-se o alto consumo de 

cimento Portland pela sociedade e os elevados níveis de emissão de gás carbônico na atmosfera 

durante a produção do clínquer, para cada tonelada produzida são geradas aproximadamente 1 

tonelada de CO2. A possibilidade de uso de uma pozolana oriunda de fontes renováveis tem 

demonstrado no Brasil ser uma alternativa de grande impacto na sustentabilidade aplicada à 
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construção civil, além de permitir melhor desempenho e durabilidade aos compósitos cimentícios e 

redução de custos. 

Sílica da casca do arroz 

O estudo da cinza de casca de arroz como material pozolânico não é recente e tem sido pesquisado 

há mais de 40 anos [5]. Esta tecnologia teve maior estímulo a partir do desenvolvimento do 

concreto de alto desempenho (CAD) e o emprego das sílicas oriundas da fabricação das ligas de 

ferro silício e do silício metálico. Dessa forma, a produção de uma cinza da casca do arroz (CCA) 

com elevado índice de pozolanicidade foi objeto de várias pesquisas. Atualmente, o processo de 

queima da casca do arroz por leito fluidizado tem sido considerado uma inovação tecnológica que 

definitivamente permite a otenção de uma sílica amorfa (SCA) compatível com a necessidade da 

indústria da construção civil. 

A adição da SCA junto ao cimento Portland influencia nas propriedades dos betões tanto no estado 

fresco quanto endurecido.  No estado fresco, a SCA permite reduzir a segregação e a exsudação. Já 

no estado endurecido, pequenos teores entre 3% e 8% permitem aumento de resistência mecânica, 

diminuição da permeabilidade, especialmente frente aos agentes agressivos (sulfatos, cloretos, CO2, 

etc) [5] e, maior durabilidade, requisito fundamental para adoção dos parâmetros de 

sustentabilidade. 

A ação da sílica de casca de arroz no cimento pode ser dividido basicamente em dois tipos; efeito 

físico: caracterizado pelo chamado efeito filler onde as partículas de sílica de casca de arroz 

preenchem a curva granulométrica na faixa inferior à granulometria do cimento, reduzindo, assim, 

os vazios existentes, aumentando a coesão e a capacidade da argamassa ou fase pasta-agregado, 

quando em concreto; efeito químico: devido à sua alta pozolanicidade, a sílica de casca de arroz é 

capaz de reagir com o excesso de hidróxido de cálcio - Ca(OH)2 - para a formação do silicato de 

cálcio hidratado, principal responsável pelo aumento da resistência do cimento [6]. 

Conforme observado na literatura, é possível ainda substituir grande parte do ligante, sendo 

encontrados relatos de até 70% em massa. Embora possa ter um custo pouco maior que o cimento 

Portland, para betões é possível obter ganhos financeiros, ou seja, menor relação (custo/resistência à 

compressão), otimizando os teores de ligantes pela alta pozolanicidade da sílica. Evidentemente, 

para definição de uma melhor curva custo vs. benefício, as características dos materiais 

empregados, tais como agregados e tipo de cimento são importantes. Tanto o aumento de resistência 

mecânica quanto sua menor permeabilidade, são características provindas do aumento da produção 

do silicatos hidratados de cálcio (C-S-H) e consumo da portlandita (CH) pela SCA. 

Sustentabilidade na produção do cimento e da SCA 

O desabastecimento de energia e necessidade de novas fontes de geração e composição da matriz 

energética tem influenciado no aumento da queima da casca do arroz, especialmente na região sul 

do Brasil pelas termelétricas. Dessa forma, o emprego da biomassa é uma oportunidade não 

somente na oferta de energia, mas também na descentralização do sistema, permitindo seu 

fornecimento próximo aos grandes centros de consumo. Conforme literatura, existem várias formas 

de conversão da biomassa em energia, sendo as mais utilizadas a combustão direta, a gaseificação e 

a pirólise. A questão ambiental associada à necessidade de minimização das emissões de CO2 torna-

se favorável o emprego da biomassa, pois o balanço do CO2 liberado na queima é compensado na 

realização da fotossíntese, mantendo, assim, equilibrado este sistema. 

O emprego da SCA como adição e/ou substituição ao cimento Portland pode ser considerado uma 

solução de grande impacto na sustentabilidade, sendo seus benefícios não somente relacionados ao 

processo de geração de energia alternativa, mas também à diminuição do consumo de cimento 

Portland e maior durabilidade dos betões e argamassas. 

Embora a indústria cimenteira tem buscado alternativas importantes na redução dos níveis de CO2 

emitidos na produção do clínquer, tal como o emprego das adições cimentícias, ações importantes 
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ainda são necessárias. Recentemente, destaca-se na indústria do cimento o coprocessamento de 

resíduos e, consequente, diminuição do consumo dos combustíveis fósseis. No entanto, 

independente destas ações, a indústria da construção civil deve buscar melhor desempenho e maior 

durabilidade dos betões produzidos, além de adotar novos conceitos como a “desmaterialização”. 

Estas ações e resultados são possíveis de serem obtidos por meio do emprego de pozolanas tal como 

a sílica da casca do arroz (SCA), promovendo, assim, novas práticas de desenvolvimento 

sustentável aplicáveis no campo da engenharia civil. 

Materiais 

Sílica da casca do arroz. A sílica empregada neste estudo foi caracterizada quimicamente 

apresentando composição conforme abaixo (Tabela 1). 

Tabela 39: Análise química da SCA - Fonte: RHA Solutions (2013) 

Elemento SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O ZrO2 P2O5 PF 

% 93,99 0,20 0,05 0,003 0,51 0,14 1,16 0,02 - 0,36 3,30 

A atividade pozolânica da SCA foi verificada pelo método de Chapelle Modificado, sendo obtido 

como resultado o índice apresentado a seguir (Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Atividade Pozolânica da SCA – Método Chapelle - Fonte: RHA Solutions (2013) 

Identificação da Amostra Teor 

mg Ca(OH)2/ g de material Nome da amostra 

Sílica Ativa – Silcca Nobre – Sílica da Casca do Arroz 1379,37 

A seguir, de forma ilustrativa, apresenta-se uma microscopia da SCA (Fig.1) e propriedades 

complementares (Tabela 3). 

 
Fig.1 – Microscopia eletrônica de varredura da sílica da casca do arroz – Fonte: RHA Solutions (2013) 

Agregado míudo natural. Neste trabalho foi empregado agregado miúdo natural de procedência 

quartzoza com as propriedades apresentadas a seguirr (Tabelas 4 e 5). 

Agregado miúdo artificial. Neste trabalho também foi empregado como agregado miúdo areia 

de procedência calcárea britada com as seguintes características (Tabelas 6 e 7).  

Tabela 3 – Propriedades da SCA 

Área superficial Diâmetro médio Massa específica 

21.150 m2/kg 14,0 µm* 2,17 g/cm3 

* quantidade retida na peneira # 325 mesh (45µm ): 2,1% 
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Tabela 4 – Propriedades do agregado miúdo segundo normas brasileiras NBR 7211 e NBR 9776 
Dimensão máxima 

característica 

Módulo de Finura Classificação Massa específica 

1,2 mm 1,36 ZONA UTILIZÁVEL 

INFERIOR 

2,65 g/cm3 

Tabela 5 – Propriedades do agregado miúdo segundo norma brasileira NBR 7211 

Peneira Material Retido Individuais Retido Acumulado 

(mm) (g) (%) (%) 

9,5 0,0 0 0 

6,3 2,4 0 0 

4,8 8,9 1 1 

2,4 7,2 1 2 

1,2 12,0 2 4 

0,6 23,0 3 7 

0,3 222,6 28 35 

0,15 422,7 52 87 

Fundo 106,2 13 100 

Totais 805,0 100 136 

Tabela 6 – Propriedades do agregado miúdo segundo normas brasileiras NBR 7211 e NBR 9776 

Dimensão máxima 

característica 

Módulo de Finura Classificação Massa específica 

4,8 mm 2,8 ZONA ÓTIMA 2,66 g/cm3 

Agregado graúdo. O agregado graúdo empregado foi de origem basáltica apresentando as 

seguintes características (Tabelas 8 e 9). 

Cimento Portland. Foram empregados neste trabalho os cimentos do tipo CEM II/B-S e CEM 

III/A Portland (Norma NP EN 197-1). Para cálculo do consumo dos materiais foram determinadas 

suas massas específicas, apresentadas abaixo (Tabela 10). 

Aditivo superplastificante. Foi empregado como redutor de água, aditivo plastificante à base de 

policarboxilatos.  

Tabela 7 – Propriedades do agregado miúdo segundo norma brasileira NBR 7211 

Peneira Material Retido Individuais Retido Acumulado 

(mm) (g) (%) (%) 

9,5 0,0 0 0 

6,3 12,1 1 1 

4,8 18,2 2 3 

2,4 102,9 11 14 

1,2 211,8 23 37 

0,6 220,8 24 61 

0,3 147,1 16 77 

0,15 106,3 12 89 

Fundo 96,2 11 100 

Totais 915,4 100 281 

Tabela 8 – Propriedades do agregado miúdo segundo normas brasileiras NBR 7211 e NBR 9776 

Dimensão máxima 

característica 

Módulo de Finura Classificação Massa específica 

25 mm 6,91 BRITA 1 2,76 g/cm3 
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Tabela 9 – Propriedades do agregado miúdo segundo norma brasileira NBR 7211 

Peneira Material Retido Individuais Retido Acumulado 

(mm) (g) (%) (%) 

32,0 0 0 0 

25,0 0 0 0 

19,0 600 7 7 

12,5 5800 68 75 

9,5 1300 15 90 

6,3 650 8 98 

4,8 50 1 99 

Fundo 100 1 100 

Totais 8500 100 691 

Tabela 10 – Massa específica dos cimentos Portland empregados 

Massa específica do cimento CEM II/B-S Massa específica do cimento CEM III/A 

3,02 g/cm3 3,01 g/cm3 

Metodologia 

Para otimização dos teores de cimento Portland foram definidos três traços de betões, sendo um de 

referência e outros dois com emprego da sílica da casca do arroz (Tabelas 11 e 12). As composições 

que empregaram a pozolana obedeceram critérios distintos. Optou-se para a primeira composição 

com sílica da casca do arroz apenas a adição em massa sobre o total de cimento. Para a segunda 

composição estudada, foi suprimido 10% do ligante em massa, sendo adicionado apenas 3% da 

SCA. Também, optou-se nos traços com cimento tipo CEM II/B-S a adoção da relação 

água/(cimento+sílica) fixa, enquanto que para o cimento tipo CEM III/A foi fixada a relação 

água/cimento, com finalidade de realizar comparativos na trabalhabilidade, consistência e potencial 

de otimização dos teores de ligantes. A tabela a seguir apresenta as composições estudadas. 

Tabela 11 – Composições de betões estudados com ligante CEM II/B-S 
 

Ref. CEM II/B-S 

Classe 40 

 

SCA 

 

Agregado 

miúdo 

natural 

Agregado 

miúdo 

artificial 

 

Agregado 

graúdo 

 

Relação 

[a/c+s] 

 

aditivo plastificante 

[%] 

 

A 1 0 1,747 1,470 3,000 0,53 0,08 

B 1 0,103 1,839 1,609 3,276 0,53 0,08 

C 1 0,035 2,000 1,630 3,314 0,53 0,08 

Tabela 12 – Composições de betões estudados com ligante CEM III/A 
 

Ref. CEM III/A 

Classe 40 

 

SCA 

 

Agregado 

miúdo natural 

Agregado 

miúdo 

artificial 

 

Agregado 

graúdo 

 

Relação 

[a/c] 

 

aditivo plastificante 

[%] 

 

D 1 0 1,747 1,470 3,000 0,53 0,08 

E 1 0,103 1,839 1,609 3,276 0,53 0,08 

F 1 0,035 2,000 1,630 3,314 0,53 0,08 

Para cada composição foram moldados doze corpos-de-prova cilindricos, com 10 centímetros de 

diâmetro e 20 centímetros de altura, conforme procedimentos prescritos pela norma brasileira 

NBR5738. A determinação do slump obedeceu a norma mercosul NBR NM 67. Os ensaios de 

compressão axial foram realizados aos 7, 14 e 28 dias de idade conforme NBR5739 – Concreto - 

Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Também, determinou-se a massa específica, 

porosidade e índice de vazios conforme NBR9778 - Argamassa e concreto endurecidos - 

Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica. 
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Resultados 

Na tabela a seguir, são apresentados os resultados das propriedades físicas dos betões (Tabela 13). 

A seguir, são apresentados os resultados de compressão nas idades de 7, 14 e 28 dias (Fig. 2 e 3). 

A seguir são apresentados os slumps, determinados para cada betão durante as moldagens dos 

corpos-de-prova, conform procedimentos estabelecidos pela NBR NM 67 (Tabela 14). 

Tabela 13 – Propriedades físicas dos betões aos 28 dias 

 

 
Fig.2 – Resistência à compressão axial dos betões moldado com cimento tipo CEM II/B-S – Classe 40 

 
Fig.3 – Resistência à compressão axial dos betões moldado com cimento tipo CEM III/A – Classe 40 
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Tabela 14 – Slump teste – Abatimento do tronco do cone 

 

Discussão dos resultados 

Como mencionado, o escopo deste trabalho foi verificar a possibilidade de otimização do teor de 

cimento Portland em betões por meio da adição e/ou substituição parcial do ligante pela sílica da 

casca do arroz (SCA). 

Conforme resultados apresentados, para ambos os cimentos empregados CEM II/B-S e CEM III/A 

foi possível verificar a eficiência da SCA como pozolana, evidenciada pelo expressivo incremento 

de resistência mecânica dos betões alternativos.  Isto torna-se evidente na comparação entre as 

composições A (referência) e B (10% de SCA sobre a massa de ligante CEM II/B-S) e as 

composições D (referência) e E (10% de SCA sobre a masssa de  ligante CEM III/A),  que 

obtiveram incrementos de  resistência à compressão axial de 7% e 15% respectivamente. 

No entanto, as composições C e F são aquelas com maior destaque, sendo estas as quais 10% da 

massa de ligante foi substituida por apenas 3% de SCA com correção do volume de massa 

produzido junto ao agregado miúdo natural. A finalidade destas composições era tornar possível a 

diminuição do consumo de ligante, mantendo-se a resistência característica da compresão axial 

obtidas pelas referencias e possível redução de custos das formulações, além da adoção de 

parâmetros de sustentabilidade, seja estes conferidos pela redução da quantidade de cimento 

Portland ou características intrínsecas ao processo de produção da sílica da casca do arroz. 

Na comparação ente as composições A e C ou D e F, nota-se que os resultados foram ainda mais 

promissores, sendo os ganhos de resitência à compressão axial de 10% e 16% respectivamente. 

Destaca-se, ainda, a redução do consumo de ligante por metro cúbico de 9,5% para as composições 

C e F (285 kg/m
3
) comparativamente às composições de referência A e D (315 kg/m

3
). Fica 

evidente que o emprego da SCA permite maior eficiência da relação custo/resistência, além de 

colaborar nas práticas de desenvolvimento sustentável aplicadas à construção civil. 

A diminuição da porosidade e permeabilidade tamém foram evidenciadas nas composições C e F, 

conforme apresentadas na tabela 13. 

Salienta-se que tanto a adoção da relação água/ligante ou água/(ligante+SCA) fixas demontraram 

ser possível a obtenção dos mesmos ganhos, no entanto, deve-se verificar as questões de 

trabalhabildade, devendo ser ajustadas conforme aplicação. A constância do abatimento dos betões 

(slump) para as composições e materiais empregados parece estar compreendida entre estes dois 

índices, no entanto, não é possível estabelecer tal regra. 

Conclusões 

- A sílica da casca do arroz (SCA) obtida pelo processo de queima por leito fluidizado caracteriza-se 

como excelente alternativa à sílica ativa oriuda da fabricação de ferro-silício ou silício metálico, 

especialmente no Brasil, grande centro produtor; 

- É possível com emprego da SCA reduzir o consumo de ligante e otimizar as formulações de 

betões de forma a se obter ganhos de resistênia mecânica sem prejuizo da trabalhabilidade; 
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- O uso de pozolanas oriundas de biomassa constitui alternativa de grande impacto na construção 

civil, especialmente devido à redução dos teores de CO2 relacionados ao alto consumo de cimento e 

as características intrínsecas do processo de produção da sílica da casca do arroz.  
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Resumo. O concreto é atualmente o material mais utilizado na engenharia. No entanto percebe-se o 

problema gerado pela extração de recursos naturais e o alto consumo energético para sua produção. 

Devido a isso, pesquisas vêm sendo desenvolvidas com a incorporação de resíduos da indústria em 

geral, com a finalidade de reduzir custos energéticos para produção do concreto e ainda possibilitar 

a destinação adequada para tais resíduos. O objetivo deste trabalho é avaliar a influência do 

beneficiamento de cinza de casca de arroz (CCA) empregada como substituição parcial do cimento 

em concretos. O beneficiamento foi realizado segregando-se o material em peneira de malha de 

abertura 1,2 mm e moagem por 1 hora. Para a avaliação foram produzidos concretos com três 

relações água/aglomerante distintos (0,41; 0,49 e 0,57), com dois teores de substituição de cimento 

(10% e 20%) pelos dois tipos de cinza (natural e peneirada). Verificou-se a influência da 

incorporação deste resíduo no estado endurecido, através da resistência à compressão aos 7, 28 e 91 

dias. Os resultados foram avaliados por análise de regressão, indicando que tanto o beneficiamento 

por peneiramento quanto o teor de substiuição apresentam efeitos significativos sobre as 

propriedades no estado endurecido do concreto. 

Introdução 

O arroz está entre os cereais mais consumidos do mundo, sendo que o Brasil, ao longo das últimas 5 

safras, têm-se mantido como o nono maior produtor mundial [1]. Conforme dados do IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estaística [2], o cultivo de arroz na região Sul do Brasil 

contribuiu em 2012 com 75,1% da produção nacional, sendo o Rio Grande do Sul o maior produtor 

brasileiro com 64,8% de participação na produção nacional do arroz em casca. No entanto, o 

beneficiamento da produção de arroz gera uma elevada quantidade de resíduos, tanto no campo 

como nas unidades industriais.  

O aproveitamento integral destes resíduos é uma necessidade cada vez maior na indústria moderna, 

somado à crise energética mundial que leva à busca de fontes alternativas de energia. Com isso, 

estes resíduos tornam-se uma atrativa fonte de biomassa que pode ser utilizada na geração de 

energia [3]. Do ponto de vista energético, a biomassa é todo recurso renovável oriundo de matéria 

orgânica (de origem animal ou vegetal) que pode ser utilizada na produção de energia [4]. Uma das 

principais vantagens da biomassa é que, embora de eficiência reduzida, seu aproveitamento pode ser 

feito diretamente, por intermédio da combustão em fornos, caldeiras, etc. Dentre os resíduos 

utilizados no processo de geração de energia a partir da Biomassa destacam-se aqueles resultantes 

da cadeia produtiva do arroz. No processo de beneficiamento do arroz tem-se como resíduo a casca 

de arroz, que, devido ao seu alto poder calorífico e custo praticamente nulo, vem cada vez mais 

substituindo a lenha empregada na geração de calor e de vapor [5]. 
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Contudo, após a queima da casca de arroz, sobra a cinza de difícil degradação e com pouquíssimos 

nutrientes para o solo, contendo um alto teor de sílica e características particamente inertes, o que 

por sua vez torna a sua reciclagem potencialmente segura.  

A construção civil no Brasil vem recebendo destaque especial no que diz respeito à utilização destes 

resíduos como co-produtos, principalmente no caso da cinza de casca de arroz que apresenta 

características pozolânicas originadas de sua estrutura química amorfa. A busca por materiais 

alternativos vem recebendo destaque, pois o setor vem crescendo nos últimos anos, com 

participação média de 5,6% do PIB nacional nos últimos 4 anos, o que traz um aumento no 

consumo de recursos naturais não renováveis [6]. Como exemplo, pode-se citar dados do Sindicato 

Nacional da Indústria do Cimento [6] que apresenta um consumo per capita de cimento de 333 

kg/ano/hab em 2011 e 353 kg/ano/hab em 2012, com um crescimento 6%. 

Neste sentido a cinza de casca de arroz enquanto material pozolânico pode ser empregada como 

adição mineral em materiais à base de cimento Portland, substituindo-o parcialmente. No entanto 

grande parte da cinza de casca de arroz (CCA) gerada apresenta elevado teor de carbono, 

conferindo-lhe uma coloração preta, e pode, em algumas situações, conter cascas de arroz não 

queimadas ou mal queimadas, e ainda grumos de sílica cristalina. Desta forma, esta pesquisa 

propõe, além do beneficiamento por moagem, o beneficiamento por segregação para eliminar 

impurezas e partículas indesejáveis na cinza. O objetivo deste trabalho é avaliar a influência do 

beneficiamento de CCA, empregada como substituição parcial do cimento, na resistênia à 

compressão de concretos. 

Materiais e Métodos 

O programa exeprimental avaliou a influência de 4 fatores, sendo eles: tipo de cinza de casca de 

arroz, no sníveil natural (0) e peneirada (1); teor de cinza de casca de arroz em teores de substituição 

do cimento de 0, 10 e 20%; relação água/aglomerante iguais a 0,41; 0,49 e 0,57; e idades de ensaio 

de 7, 28 3 91 dias.  

Materiais. O cimento utilizado foi o CP II F – 32, adotado pelo fato de não possuir adição mineral 

ativa em sua composição, conforme ABNT NBR 11578: 1991, e ainda por ser um cimento bastante 

utilizado nas concreteiras. A Tabela 40 apresenta as características químicas e a Tabela 41 apresenta 

as características físicas e mecânicas. A massa específica do cimento é de 3,11 kg/dm³. 

Tabela 40: Características químicas do cimento 

Al2O3 

(%) 

SiO2 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

CaO 

(%) 

MgO 

(%) 

SO3 

(%) 

Perda 

ao 

Fogo 

(%) 

CaO  

Livre 

(%) 

Resíd. 

Insol. 

(%) 

Equiv. 

Alcal. 

(%) 

Al2O3 

(%) 

4,07 18,49 2,55 59,79 5,35 3,11 5,42 1,04 1,54 0,62 4,07 

Tabela 41: Caracterização física e mecânica do cimento. 

Expansão à 

quente (mm) 

Tempo de pega 

(h:min) 

início - fim 

Consistência 

normal 

(%) 

Blaine 

(cm²/g) 

Res. 

# 200 

(%) 

Res. 

# 325 

(%) 

fc 

1 dia 

(MPa) 

fc 

3 dias 

(MPa) 

fc 

7 dias 

(MPa) 

fc 

28 dias 

(MPa) 

1,00 03:20 04:00 25,2 3.130 6,80 20,90 9,3 24,0 31,0 

A CCA utilizada neste trabalho é oriunda do processo de combustão em grelhas deslizantes, que 

utiliza casca de arroz como biomassa, alimentada automaticamente, a uma temperatura que varia 

entre 600 a 700ºC, com tempo de residência de 9 minutos. O processo de peneiramento da cinza 

consistiu em eliminar possíveis partículas que contaminassem o restante da amostra, tais como 

grumos de cascas que não foram queimadas de forma homogênea, ou ainda grumos que ficaram 

expostos a um tempo maior de queima, passando assim para a fase cristalina (com mudança de cor). 

Realizou-se peneiramento por agitador de peneiras durante 10 minutos utilizando uma malha de 

peneira com abertura de 1,2mm. Em torno de 10% em massa de CCA foi retida na peneira 1,2mm. 

As CCA peneiradas e não peneirada (natural) foram moídas a seco, em um moinho de porcelana 

com capacidade de 7,5L, carregado com 5 kg de esferas de alumina de diferentes diâmetros e 1kg de 
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cinza a uma velocidade de 45 rpm. A massa específica da CCA natural é de 1,98 kg/dm³ e da CCA 

peneirada é de 2,10 kg/dm³. As cararacterizações químicas das CCA são apresentadas na Tabela 42 

e foram realizadas por fluorescência de raios X. A Figura 29 apresenta a caracterização 

granulométrica das CCA realizada por difração de luz laser. O diâmetro médio de partícula para a 

CCA natural foi de 25,57 µm e para a CCA peneirada foi de 28,50 µm. A área superficial específica 

foi analisada por adsorção de nitrogênio BET e retornou para a CCA natural e para a CCA 

peneirada, repectivamente, valores de 32,406 cm²/g e 33,850 cm²/g. Deve-se observar que o teor de 

carbono detectado pela perda ao fogo (PF) apresentado na Tabela 42 é bastante elevado, 

ultrapassando o limite da norma brasileira que é de 6%. 

Tabela 42: Caracterização química (%) das CCA. 

CCA Si Zn Fe Mn Ti Ca K Cl S P Al Mg PF 

Natural 76,395 ND ND 0,039 ND 0,046 0,602 ND 0,001 0,115 ND ND 7,94 

Peneirada 72,565 ND ND 0,039 ND 0,051 0,593 ND 0,046 0,124 ND ND 7,18 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 29: Distribuição granulométrica das CCA: (a) natural e (b) peneirada 

Para a produção dos concretos empregou-se rocha basáltica britada como agregado graúdo de e 

areia quartzosa como agregado miúdo. A caracterização granulométrica dos agregados é 

apresentada na Tabela 43. Também foi empregado um aditivo plastificante com massa específica 

1,17 kg/dm³. 

Tabela 43: Caracterização dos agregados. 

 Agregado miúdo Agregado graúdo 

Massa unitária solta (g/cm³) 1,47 1,53 

Massa especifica (g/cm³) 2,58  2,80 

Módulo de finura 2,39 7,05 

Dimensão máxima (mm) 4,8 25 

Absorção (%) ND 1,54 

 

Métodos. Para a obtenção dos traços ou o proporcionamento dos materiais constituintes do 

concreto utilizou-se o método de dosagem desenvolvido pelo IPT/EPUSP (Helene e Terzian, 1993). 

Salienta-se que devido à diferença de consumo do aditivo entre os traços, adotou-se um teor 

máximo de aditivo, cuja fração líquida não alterasse a relação água/aglomerante. Com a dosagem do 

traço intermediário, fixou-se o teor de argamassa (em materiais secos) em 53% e para um 

abatimento de tronco cone, fixou-se o teor de umidade em relação aos materiais secos de 8,82%. Os 

consumos de materiais para a produção do concretos é apresentada na Tabela 44. 

Os ensaios de resistência à compressão axial foram executados conforme a Norma ABNT NBR 

5739: 2003, no Laboratório de Materiais de Construção da Unisinos. Empregou-se corpos-de-prova 

com dimensões de 10 cm x 20 cm. As idades de teste foram 7, 28 e 91.  

Para a análise estatística dos efeitos e das interações existentes entre os fatores de controle sobre a 

variável de resposta resistência à compressão, os dados foram tratados por regressão múltipla não 
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linear. Esta análise permitiu relacionar variáveis dependentes (variáveis de resposta) e 

independentes (fatores de controle), originando uma equação de regressão. Nos modelos foram 

considerados apenas os fatores que retornam um efeito significativo sobre a variável de controle 

para um nível de significância α de 5%. Com isto, identificaram-se os termos significativos, 

possibilitando a construção de um modelo representativo do comportamento da variável de resposta.  

Cabe salientar que primeiramente tentou-se utilizar um único modelo adotando o fator idade como 

um dos fatores de controle. No entanto, por indicar que todos os fatores de controle não 

apresentavam efeito significativo no comportamento da variável de resposta, optou-se por analisar a 

resistência à compressão separadas por idades [7]. 

Tabela 44: Consumo de materiais. 

Traço unitário 

(kg) 

CCA 

Nat (%) 

CCA 

Pen (%) 
a/agl 

Cimento 

(kg/m³) 

CCA¹ 

(kg/m³) 

Agreg. miúdo 

(kg/m³) 

Agreg².graúdo 

(kg/m³) 

Água 

(kg/m³) 

1:1,49:2,21 0 0 0,41 472 0 702 1041 194 

1:1,97:2,63 0 0 0,49 394 0 775 1037 193 

1:2,45:3,06 0 0 0,57 338 0 828 1034 193 

1:1,49:2,21 10 0 0,41 425 30 702 1041 187 

1:1,97:2,63 10 0 0,49 370 26 775 1037 194 

1:2,45:3,06 10 0 0,57 304 21 828 1034 185 

1:1,49:2,21 20 0 0,41 377 60 702 1041 179 

1:1,97:2,63 20 0 0,49 329 52 775 1037 187 

1:2,45:3,06 20 0 0,57 271 42 828 1034 178 

1:1,49:2,21 0 10 0,41 425 32 702 1041 187 

1:1,97:2,63 0 10 0,49 370 26 775 1037 194 

1:2,45:3,06 0 10 0,57 304 23 828 1034 186 

1:1,49:2,21 0 20 0,41 377 64 702 1041 181 

1:1,97:2,63 0 20 0,49 329 53 775 1037 187 

1:2,45:3,06 0 20 0,57 271 46 828 1034 181 
¹Massa do volume de CCA equivalente ao volume da massa de cimento substituído 

Resultados e análises 

Os resultados de resistência à compressão nas idades estudadas estão apresentados na Tabela 45, na 

forma de médias, obtidas a partir de quatro valores. 

Tabela 45: Resultados de resistência à compressão – médias. 

 
a/agl fc 7 dias (MPa) fc 28 dias (MPa) fc 91 dias (MPa) 

 

0.41 24.98 30.90 45.38 

Ref. 0.49 19.55 23.43 36.65 

 

0.57 14.40 18.83 28.38 

 

0.41 26.35 34.53 48.10 

CCA-N-10% 0.49 19.63 30.20 39.20 

 

0.57 16.80 24.23 31.65 

 

0.41 29.33 33.00 44.03 

CCA-P-10% 0.49 23.58 28.35 35.03 

 

0.57 18.38 23.08 30.23 

 

0.41 26.13 34.28 49.23 

CCA-N-20% 0.49 23.13 31.15 40.93 

 

0.57 18.275 28.05 35.7 

 

0.41 26.40 31.60 40.83 

CCA-P-20% 0.49 21.93 26.60 34.83 

 

0.57 16.75 21.63 33.48 

Os modelos matemáticos do comportamento da resistência à compressão dos concretos estudados, 

em cada idade de ensaio, foram estabelecidos por regressão múltipla não linear. O modelo inicial é 

apresentado na Eq 1. 
fcj = b1 + b2 x AAG + b3 x CCA + b4 x BEM + b5 x AAG x CCA + b6 x AAG x BEM + b7 x CCA x 

BEM + b8 x AAG x AAG + b9 x CCA x CCA + b10 x BEM x BEM  
(1) 
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Onde  AAG = relação água/aglomerante, com níveis de 0,41; 0,49 e 0,57; 

  BEM = Beneficiamento, com níveis 0,5 (sem cinza), 1 (natural), 1,5 (peneirada); 

  CCA = percentual de substituição de cinza, com níveis 0 (0%); 0,1 (10%); 0,2 (20%). 

A ANOVA dos modelos (Tabela 46) e os parâmetros das variáveis analisadas (Tabela 47) para 

compressão axial retornaram os modelos matemáticos das Eq. 2, Eq. 3 e Eq. 4,respectivamente para 

as idades de 7, 28 e 91 dias. 

Tabela 46: ANOVA dos modelos estudados. 

 
Fonte GDL SQ MQ Teste F Significância - p 

 

Modelo 7 27892,7 3984,67 1162,023 0,0000 

7 dias Resíduos 47 161,167 3,42908   

 

Total Corrigido 53 1142,18    

 

Modelo 6 47334,5 7889,09 1594,026 0,0000 

28 dias Resíduos 48 237,56 4,94916   

 

Total Corrigido 53 1383,39    

 

Modelo 4 89922,1 22480,5 1939,646 0,00000 

91 dias Resíduos 56 649,042 11,59   

 

Total Corrigido 59 2833,3    

Tabela 47: Parâmetro das variáveis analisadas para compressão axial. 

 
Fator Parâmetro Estimativa 

Erro 

padrão 
Teste t p 

 

CONSTANTE b0 42,2717 2,3098 18,30102 0,00000 

 

CCA b1 -96,0957 32,8226 -2,92773 0,00256 

 

AAG*CCA b2 140,595 57,6173 2,44015 0,00913 

7 dias CCA*BEM b3 -72,9999 21,3825 -3,4140 0,00064 

 

AAG² b4 -82,2319 8,68392 -9,46944 0,00000 

 

CCA² b5 384,916 108,899 3,53462 0,00045 

 

BEM² b6 5,18666 1,35235 3,83529 0,00018 

 

CONSTANTE b0 55,4447 2,74504 20,1981 0,00000 

 

CCA b1 -107,801 39,3142 -2,74204 0,00422 

 

AAG * CCA b2 228,427 69,2197 3,30003 0,00089 

28 dias CCA * BEM b3 -42,4334 8,12335 -5,22363 0,00000 

 

AAG² b4 -94,0171 10,4326 -9,01186 0,00000 

 

CCA² b5 159,583 68,1164 2,34280 0,01158 

 

CONSTANTE b0 55,4447 2,74504 20,1981 0,00000 

 

CCA b1 -107,801 39,3142 -2,74204 0,00422 

 

CONSTANTE b0 63,2566 1,99778 31,6634 0,00000 

91 dias AAG * CCA b1 173,353 31,4857 5,50577 0,00000 

 

CCA * BEM b2 -58,9202 11,7414 -5,01816 0,00000 

 

AAG² b3 -106,543 7,79997 -13,65941 0,00000 

 
fc(7)= 42,2717 - 96,0957 x CCA + 140,595 x AAG x CCA -72,9999 x CCA x BEM - 82,2319 x AAG² + 

384,916 x CCA² + 5,1866 x BEM² 
(2) 

fc(28)= 55,4447 -107,801 x CCA + 228,427 x AAG x CCA - 42,4334 x CCA x BEM - 94,0171 x AAG² 

+ 159,583 x CCA² 
(3) 

fc(91) = 63,2566 + 173,353 x AAG x CCA - 58,9202 x CCA x BEM -106,543 x AAG² (4) 

A análise de variância do modelo de comportamento de resistência à compressão (fc) para a idade 

de 7 dias resultou em um valor de r² de 0,8588, indicando que o modelo ajusta 85,88% dos valores 

observados e o valor ‘p’ do modelo menor que 0,01 indica que as variáveis representadas no modelo 

relacionam-se em um intervalo de confiança de 99%. Considerando-se as variáveis analisadas no 

modelo, e suas interações, a análise de regressão indica que todas as combinações das variáveis são 

estatisticamente significativas a um nível de confiança de 99%, pois apresentaram valores de “p” 

menores que 0,01. Como era esperado, para um mesmo teor de substituição de cinza, quanto maior 

a relação água/aglomerante, menor a resistência à compressão. Destaca-se, no entanto que o valor 
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de significância de “p” da variável beneficiamento (BEM²) é menor do que a do teor de substiuição 

(CCA²), o que significa que para a idade de 7 dias o tipo de beneficiamento é mais fortemente 

significativo que o teor de substituição. Isso pode ser comprovado pelo valor de significância da 

variável isolada CCA que apresenta menor influência sobre o comportamento da variável de 

resposta. Na Figura 30 são apresentadas as curvas originadas pelo modelo obtido para a resistência a 

compressão aos 7 dias. 
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Figura 30: Resistência a compressão axial aos 7 dias 

Verifica-se (Figura 30) que para as misturas com 10% de cinza, o peneiramento causou efeito 

positivo, pois obteve-se resistências superiores com a cinza peneirada em relação a cinza natural. 

No entanto nas misturas com 20% de cinza verifica-se a situação contrária, pois as misturas com 

cinza natural obtiveram resistências pouco superiores às misturas com cinza peneirada. Este fato 

pode estar associado ao fato da cinza peneirada possuir maior diâmetro médio de partículas 

conforme caracterização da cinza, logo o efeito de empacotamento das partículas na matriz de 

concreto supera o efeito de pozolanicidade nas misturas com 10% de cinza. Foi estudado [8] o 

efeito do tamanho das partículas de adição de CCA sobre uma matriz de cimento e concluiu-se que 

o empacotamento é responsável pelo bom comportamento mecânico em idades iniciais do concreto. 

No entanto, quando acontece o aumento do percentual de cinza para 20% o efeito de 

empacotamento possivelmente ultrapassou o ponto ótimo e foi superado pelo efeito de 

pozolanicidade. 

A ANOVA (Tabela 46) do modelo para fc 28 dias indicou que o modelo ajusta 82,82% dos valores 

observados (r² = 0,8282), e o valor ‘p’ do modelo menor que 0,01 indica que as variáveis 

representadas no modelo relacionam-se com nível de confiança de 99%. Os fatores independentes 

que descrevem o modelo (Tabela 47), bem como as interações entre os mesmos, apresentam-se 

estatisticamente significativas a um nível de confiança de 99%, sendo o valor de “p” menor que 

0,01. Entretanto observou-se um valor de “p “de 0,0115, para a interação da variável teor de 

substituição (CCA²). Uma vez que o valor de “p” é menor que 0,05, este termo é estatisticamente 

significativo a um nível de confiança de 95%. No entanto, é correto afirmar que o teor de 

substituição é o termo menos significativo do modelo obtido. Da mesma maneira que aos 7 dias, 

como era esperado, para um mesmo teor de cinza, quanto maior a relação água/aglomerante, menor 

a resistência à compressão. E de forma geral todos os traços com substituição de cinza obtiveram 

resistências inferiores ao de referência. Na Figura 31 são apresentadas as curvas originadas da Eq. 3 

que representam o modelo para resistência à compressão axial na idade de 28 dias. 

No entanto, de forma clara pode-se observar na Fig. Figura 31, que os traços com cinza natural em 

ambos os percentuais de substituição obtiveram resistências superiores aos traços com cinza 

peneirada. Como já visto [8], afirma-se que o empacotamento é responsável pelo bom 

comportamento mecânico em idades iniciais do concreto.No entanto, em idades mais avançadas o 

efeito de empacotamento tende a ser superado pelo efeito de pozolanicidade da cinza, e, desta forma 

os resultados deste trabalho apresentam a mesma tendeência de comportamento dos dados do 

referido trabalho [8], pois nos dois percentuais estudados a cinza natural devido ao fato de possuir 
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maior teor de sílica (76,39%) do que a cinza peneirada (72,56%) possibilita que o efeito de 

pozolanicidade seja superior ao efeito de empacotamento. 
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Figura 31: Resistência à compressão axial aos 28 dias 

O valor de r² de 0,7709, da ANOVA do modelo (Tabela 46), indica que o modelo ajusta 77,09% dos 

valores observados para fc aos 91 dias e o valor ‘p’ do modelo menor que 0,01 indica que as 

variáveis representadas no modelo relacionam-se com nível de confiança de 99%. Os fatores de 

controle (Tabela 47) que descrevem o modelo, bem como as interações entre as mesmas, 

apresentam-se estatisticamente significativas, a um nível de confiança de 99%, sendo o valor de 

“p”menor que 0,01. Da mesma maneira que nas outras idades, como era esperado, para um mesmo 

teor de substituição de cinza, quanto maior a relação água/aglomerante, menor a resistência à 

compressão.  

Na Figura 32 são apresentadas as curvas originadas da Eq. 4 e representam o modelo para 

resistência à compressão axial na idade de 91 dias. 
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Figura 32: Resistência a compressão axial aos 91 dias 

Aos 91 dias os traços com cinza natural se destacam em ambos os percentuais de substituição, pois 

apresentam desempenho superior ao traço de referência e aos traços com cinza peneirada de forma 

considerável (Figura 32). Desta forma verifica-se a que o peneiramento não é significativo, pois, nas 

condições deste trabalho, as misturas com cinzas beneficiadas com o peneiramento apresentaram 

desempenho inferior às misturas com cinza natural. Percebe-se também que o traço com 10% de 

cinza peneirada possui resistência superior ao traço com 20% da mesma cinza até a relação 

água/aglomerante de 0,5, e acima de 0,5 ocorre a inversão, e o traço com 20% de cinza peneirada 

com resistências supeiores ao de 10%. Cabe salientar também que para relações água/aglomerantes 

acima de 0,53 todos os traços com cinza obtiveram resistências superiores ao traço de referência. 

Outro aspecto observado é a influência do percentual de cinza no desempenho, pois as misturas com 

20% apresentaram resistências superiores às misturas com 10% da mesma cinza, ou seja, o aumento 

do percentual de substituição se mostrou benéfico ao desempenho da resistência à compressão aos 

91 dias. 
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Um aspecto que vale a pena ser observado é que empregou-se neste trabalho um aditivo 

plastificantes, o que pode não ter sido eficiente para a boa dispersão das partículas, pois sabe-se, por 

observação da carga e descarga das cinzas em silos de armazenamento, que a tensão superficaila 

destas partículas é elevada. Desta forma, sugere-se que sejam realizados estudos com aditivos 

superplastificantes a base de policarboxilato. 

Conclusões 

Quanto à influência do peneiramento da CCA na resistência do concreto no estado endurecido, são 

expostas as seguintes considerações em relação aos:  

• 7 dias, o peneiramento causou efeito positivo nas misturas com 10% de cinza, pois obteve-se 

resistências superiores com a cinza peneirada em relação a cinza natural, possivelmente devido ao 

fato de melhor empacotamento das partículas em função do diâmetro médio da cinza. No entanto 

nas misturas com 20% de cinza verifica-se a situação contrária, pois as misturas com cinza natural 

obtiveram resistências superiores às misturas com cinza peneirada; 

• 28 dias, a cinza natural possui desempenho superior a cinza peneirada em ambos os percentuais de 

substituição de cinza, sendo que para o percentual de 20% de substituição o desempenho foi em 

média de 15% superior; 

• 91 dias, a cinza natural possui desempenho superior a referência e a cinza peneirada nos dois 

teores de substituição. Para o percentual de 10% de substituição a cinza natural apresentou 

desempenho 7% superior a cinza peneirada, sendo que no percentual de 20% de substituição esse 

desempenho foi ainda maior, em torno de 12%. Cabe ressaltar que esta idade é a mais importante, 

pois melhor representa a situação real de uma estrutura de concreto. 

Quanto à influência do teor de substituição de CCA na resistência à compressão do concreto, 

apresenta-se as seguintes considerações em relação à:  

• Idade de 7 dias, o teor de substituição é menos significativo que o beneficiamento, e aos 28 dias o 

teor é a variável menos significativa no modelo obtido; 

• Idade de 91 dias, as misturas com 20% apresentaram resistências superiores às misturas com 10% 

da mesma cinza, ou seja, o aumento do percentual de substituição se mostrou benéfico ao 

desempenho da resistência a compressão nesta idade. 

Os efeitos das interações entre os fatores estudados, como relação água/aglomerante, teor de 

substituição e o beneficiamento da CCA por peneiramento, pode-se afirmar que para a compressão 

axial aos 7 dias, todas as combinações de variáveis são estatísticamente significativas a um nível de 

confiança de 99% para o modelo obtido. Já em relação à compressão axial aos 28 dias, todas as 

combinações entre os fatores de controle estudados são estatísticamente significativas a um nível de 

confiança de 95% para o modelo obtido. Além disto, para a compressão axial aos 28 e 91 dias, a 

cinza natural possui desempenho superior a cinza peneirada. Também percebe-se que quanto mais 

avançada é a idade do concreto maior é a influência do tipo de cinza, destacando-se assim a cinza 

natural. 

Também pode-se afirmar que o teor de carbono maior do que os 6% admissíveis para as pozolanas 

classe E, conforme ABNT NBR 12653:2012, não inviabiliza o emprego da CCA como material 

pozolânico. 
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Resumo. Neste trabalho, pretende-se avaliar o desempenho (mecânico e de durabilidade) de betões 

executados com agregados grossos reciclados de betão (AGRB), obtidos através de dois processos 

de britagem: trituração primária (TP) e trituração primária mais secundária (TP+TS). Com esta 

análise, pretende-se seleccionar o método mais eficaz de produção de agregados reciclados (AR). 

Os agregados reciclados utilizados têm origem em produtos da pré-fabricação (PF), com classes de 

resistência à compressão de 20, 45 e 65 MPa, e em betões produzidos em laboratório (LC), com 

classes de resistência à compressão idênticas. A avaliação das propriedades dos betões é feita 

através dos seguintes ensaios: resistência à compressão; resistência à tracção por compressão 

diametral; módulo de elasticidade; resistência à carbonatação; resistência à penetração por cloretos; 

absorção de água por capilaridade e absorção de água por imersão. Deste modo, procura-se contribuir 

para uma base científica sólida e inovadora, que permita à indústria da pré-fabricação a utilização sem 

restrições dos resíduos por si gerados. 

Introdução 

A sociedade moderna, mais qualificada em todas as áreas do conhecimento, tem exigido à indústria 

da construção que adopte novas práticas e processos que minimizem os impactes negativos do 

sector sobre o meio ambiente. As preocupações relativas ao esgotamento de recursos naturais, ao 

elevado consumo de cimento (associado a elevados consumos energéticos e emissões de dióxido de 

carbono) e aos denominados resíduos da construção e demolição (RCD) têm estado, nestes dias, na 

agenda dos países desenvolvidos. 

Neste domínio, a reciclagem dos resíduos gerados foi identificada como a forma mais viável de 

minimizar os riscos associados às questões levantadas [1]. Neste contexto, a deposição em aterro de 

RCD é um dos maiores problemas ambientais da União Europeia (UE), estimando-se que cerca de 

180 milhões de toneladas por ano ou 480 kg/pessoa/ano de RCD sejam gerados na UE [2]. 

Assim, a crescente preocupação para a preservação ambiental e desenvolvimento sustentável têm 

levado ao desenvolvimento de sistemas para a reciclagem dos resíduos da construção e demolição. 

Na actualidade, a produção e utilização de agregados reciclados (AR), materiais cujas propriedades 

começaram ser estudadas há 70 anos [3], são práticas comuns nas indústrias de construção de vários 

países. Por exemplo, a Construction Materials Recycling Association (CMRA) relata que são 

recicladas anualmente cerca de 140 milhões de toneladas de resíduos de betão nos Estados Unidos 

da América [4]. O relatório anual da Associação Europeia de Agregados (UEPG) [5] mostra que os 

agregados reciclados gerados representam cerca de 5% da produção na União Europeia. Ainda com 

base no mesmo relatório, a Alemanha é o maior produtor de agregados reciclados, com uma 

produção de aproximadamente 60 milhões de toneladas. O Reino Unido segue-se com cerca de 49 

milhões de toneladas, a Holanda produz cerca de 20 milhões de toneladas e a França 17 milhões de 

toneladas. Na Austrália, mais de 50% do resíduo de betão total gerado pelas atividades de RCD é 

recuperado para reciclagem, enquanto o restante vai para aterros [6]. No Japão, chegou-se a uma 
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taxa de aproximadamente 98% para o tratamento de resíduos de betão para agregados reciclados [7]. 

No entanto, existem outros países em que o nível de consciência para a reciclagem com vista à 

produção e aplicação de agregados reciclados é ainda baixa [8]. 

Deste modo, constata-se que vários governos mundiais encontram-se a promover políticas, 

destinadas a reduzir o uso de recursos primários e aumentar a reutilização e a reciclagem. 

Relativamente aos agregados reciclados de betão (ARB) já são conhecidas diversas aplicações 

garantindo o cumprimento de todas as especificações, nomeadamente em fundações, pavimentação, 

betão armado e pré-esforçado, entre outros [9, 10]. 

Levantamento bibliográfico 

Nos últimos anos, as propriedades de ARB e os efeitos resultantes da sua incorporação em betão 

têm merecido a atenção de vários investigadores [1,3,6-10]. Este material, apesar das óbvias 

vantagens ambientais, apresenta propriedades distintas dos agregados naturais que têm impedido a 

sua utilização de forma regular. Além disto, a qualidade dos agregados reciclados varia 

significativamente consoante o betão que lhes deu origem, o que tem enorme influência no 

desempenho dos futuros betões [11]. 

A grande diferença entre agregados reciclados de betão e agregados naturais (AN), em termos 

físicos, é a argamassa que adere à sua superfície. A presença de argamassas nos ARB é uma das 

principais razões para que ocorram perdas de qualidade, comparativamente com os AN. 

Este fenómeno é explicado pela porosidade da argamassa aderida [12-15] que apresenta inúmeras 

microfissuras [14]. Desta forma, os agregados reciclados de betão são caracterizados como tendo 

menor massa volúmica, elevada absorção de água e resistência mecânica menor do que os 

agregados naturais [16]. Por conseguinte, estas características dos ARB podem ter, na produção de 

betão novo, um efeito adverso sobre a ligação interfacial entre eles e a pasta de cimento. Segundo 

Tam et al. [14], a presença de poros e fissuras na argamassa que se encontra anexada à zona de 

transição interfacial (ITZ) constitui um elo mais fraco na microestrutura do betão, afectando a sua 

resistência final. 

Na investigação realizada por Topçu e Sengel [17], os autores procuraram analisar a influência da 

incorporação de ARB, produzindo betões com taxas de substituição até 100%. Os resultados 

mostram uma diminuição da massa volúmica com a incorporação destes resíduos, mas a diferença 

registada nesta propriedade não é tão significativa como a que foi evidenciada na absorção de água. 

Limbachiya et al. [18] obtiveram conclusões idênticas. 

Desta forma, verifica-se uma maior procura de água nos betões produzidos com incorporação de 

agregados reciclados de betão (BARB), causando um aumento significativo da relação a/c [19]. 

Assim, alguns investigadores recorrem à utilização de superplastificantes com objectivo de manter a 

quantidade de água em valores aceitáveis [19,20]. 

Como consequência da maior absorção destes agregados, também a trabalhabilidade, propriedade 

do betão no estado fresco, é afectada, verificando-se, para a mesma quantidade de água, piores 

desempenhos à medida que se incorpora ARB, especialmente para taxas de substituição superiores a 

50% [17]. Na investigação realizada por Poon et al. [21], com vista a melhoria da trabalhabilidade 

do betão reciclado, sugere-se a necessidade de alterar as condições de humidade a que os agregados 

reciclados estão sujeitos. 

Relativamente ao desempenho mecânico de betões com incorporação de ARB, segundo a literatura 

consultada, as conclusões são idênticas, ou seja, verifica-se a diminuição das propriedades do betão 

com a substituição de agregados naturais por ARB. Nas investigações realizadas por Rahal [22], 

Tabsh et al. [23] e Rao et al. [24], verifica-se uma diminuição na resistência à compressão na ordem 

de 10-25% e de 5-35% no módulo de elasticidade para uma taxa de substituição de grossos de 

100%. 

De modo a optimizar as propriedades do betão reciclado, alguns autores sugerem a introdução de 

adjuvantes (superplastificantes) e de adições (cinzas volantes, sílicas de fumo, entre outros). 
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No trabalho conduzido por Berndt [25], observa-se que o betão com agregados reciclados (100% de 

substituição nos grossos) em que 50% do cimento foi substituído por escória de alto-forno 

apresentava valores superiores de resistência à compressão e tracção e valores inferiores na 

propriedade de módulo de elasticidade, relativamente ao betão de AR com 100% de cimento 

Portland. Kou e Poon [26] obtiveram resultados semelhantes com 25% de substituição de cimento 

por cinzas volantes. No entanto, para 35% de substituição, a resistência à compressão de BARB foi 

significativamente diminuída. Estes resultados sugerem que, para um volume elevado de cinzas 

volantes, existe uma diminuição de resistência dos BARB. Relativamente à adição de sílica de fumo 

e à introdução de superplastificante, existe também a sugestão de que as propriedades do betão 

reciclado podem ser significativamente aumentadas através destes elementos [27]. 

No que respeita à durabilidade de BARB, constata-se que esta também diminui, com o aumento da 

quantidade de agregados reciclados [20, 24]. Na investigação de Rao et al. [24], obteve-se, para o 

betão com 100% de substituição nos grossos, aumentos de 33 e 14% nas propriedades de absorção 

de água e profundidade de penetração de cloretos, respectivamente. Ravindrajah et al. [28] 

registaram, nos betões com incorporação de agregados grossos reciclados de betão, aumentos de 

fluência de cerca de 30-60% comparativamente ao betão de referência. Relativamente à retracção, 

no trabalho realizado por Katz [16], conclui-se que a utilização de ARB conduziu a valores de 

retracção que variaram entre 0.55 e 0.80 mm/m, aos 91 dias, enquanto o betão de referência 

apresentou valores de 0.30 mm/m. 

Dado que a forma dos agregados reciclados influência o desempenho dos futuros betões, Nagatakia 

et al. [29] avaliaram o seu desempenho através de vários processos de trituração. Concluíram que a 

resistência à compressão e à flexão de um betão com agregados reciclados era mais baixa, nas 

situações em que os agregados tinham sido sujeitos apenas a um ciclo de trituração em vez de dois. 

Sequência dos ensaios 

Com o conjunto de ensaios realizados, procurou-se avaliar a viabilidade da reintrodução de ARB na 

indústria da pré-fabricação. Foram utilizados agregados grossos reciclados (AGR) provenientes da 

trituração de elementos pré-fabricados e de betões produzidos em laboratório. 

Todos os AR utilizados tiveram origem em produtos com classes de resistência à compressão de 20, 

45 e 65 MPa. Para garantir que possuíam qualidade adequada às exigências técnicas que a indústria 

da pré-fabricação requer, pretendeu-se neste trabalho optimizar o processo de trituração utilizado na 

obtenção dos AR. 

Deste modo, foi avaliado o desempenho (mecânico e de durabilidade) de betões executados com 

AGR produzidos usando o processo corrente de trituração dos AR (correspondente a uma trituração 

primária apenas), comparando-o com o desempenho de betões com incorporação de AGR obtidos 

através de um processo de trituração constituído por duas fases (trituração primária e secundária), 

semelhante ao usado em agregados naturais pétreos. 

Nesta campanha experimental, foram produzidos dezoito tipos de betões. Assim, foram realizados 

doze betões com AGR, considerando dois processos de britagem e procurando reproduzir a mesma 

resistência dos agregados a utilizar: de 20, 45 e 65 MPa para os agregados provenientes de 

laboratório e da pré-fabricação. Foram ainda produzidos mais seis betões de referência (BR), tendo 

em conta igualmente os processos de trituração e resistências alvo. Deste modo, analisou-se o efeito 

do processo de britagem e da substituição de agregados naturais por reciclados de betão. 

Materiais 

Os diversos betões (utilizando unicamente agregados naturais ou com incorporação de agregados 

reciclados) foram produzidos de acordo com a metodologia proposta por Faury [30], sendo aceites 

apenas as amassaduras que apresentaram valores de abaixamento na ordem de 125 ± 15 mm. 
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Nos BARB, os agregados reciclados precisaram de maiores quantidades de água para compensar a 

sua elevada capacidade de absorção. Desta forma, ao adicionar-se água às amassaduras com AR, 

garantiu-se um correcto processo de hidratação, não comprometendo o desempenho dos betões. 

Assim, foram determinadas duas relações a/c diferentes: a relação a/c absoluta, isto é, a razão entre 

a quantidade total de água introduzida na mistura e a quantidade de ligante (que não apresenta 

interesse relevante para o estudo das amassaduras de betão) e a relação a/c efectiva que consiste na 

determinação do quociente entre quantidade de água livre e a quantidade de ligante (essencial para a 

compreensão do desempenho do betão e apresentada neste trabalho). 

Na composição dos betões, foram utilizados os seguintes materiais: agregados finos naturais (areia 

de rio), agregados grossos naturais (pedra calcária triturada), agregados grossos reciclados 

(provenientes de betão produzido em laboratório e de elementos de pré-fabricação com diferentes 

resistências) e cimento. 

O cimento utilizado foi o CEM I 42.5R com quantidades de 210, 280 e 350 kg/m
3
 para os betões em 

que se pretendiam atingir resistências de 20, 45 e 65 MPa, respectivamente. Nos betões com uma 

resistência alvo de 65 MPa, foi adicionado ainda superplastificante (SikaPlast 898) na proporção de 

1% da massa de cimento, valor que se encontra no intervalo aconselhado pelo fabricante dos 

produtos. 

Nos betões com incorporação de agregados reciclados de betão, foi considerada apenas uma taxa de 

substituição de 100% agregados grossos naturais por agregados grossos reciclados. 

Apresentação e análise de resultados 

Neste capítulo, são apresentados de forma comentada os resultados obtidos para o betão no estado 

endurecido (características mecânicas e durabilidade). 

Resistência à compressão. O ensaio de resistência compressão foi efectuado aos 28 dias segundo a 

norma NP EN 12390-3 (2011). Na Figura 1, são apresentados os resultados obtidos. 
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Figura 33: Resultados obtidos no ensaio de resistência à compressão aos 28 dias 

Analisando a Figura 1, observa-se, para os betões fcm 20 MPa obtidos através de trituração primária, 

uma semelhança de valores, com variação inferior a 6%. Relativamente aos betões correspondentes 

à trituração primária mais secundária, verifica-se que o betão de referência apresentou resultados 

significativamente inferiores, atingindo-se variações de 40%. Este fenómeno é explicado pela 

elevada relação a/c registada no BR P+S, betão que terá de ser repetido. Como consequência, o 

betão BR P+S apresentou a maior relação a/c e o valor mais baixo de resistência à compressão. 

Comparando os processos de britagem, constata-se que os betões TP+TS (excluindo os BR) 

apresentaram valores superiores de resistência, com aumentos de aproximadamente 7 e 8%, para os 
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betões provenientes de laboratório e de pré-fabricação, respectivamente. Conclui-se também que os 

melhores resultados foram obtidos nos betões da pré-fabricação. 

No que respeita aos betões fcm 45 MPa, verifica-se uma diminuição da resistência com a 

incorporação de AGRB, tendo sido obtidas variações máximas de 8 e 7%, para os betões de TP e 

TP+TS, respectivamente. Observando a influência do processo de trituração, verifica-se que os 

betões utilizando agregados com TP+TS obtiveram melhores resultados, com ganhos de resistência 

de 10, 15 e 10% no caso dos betões de referência, laboratório e pré-fabricação, respectivamente. 

Finalmente, nos betões fcm 65 MPa, observa-se também uma perda de resistência resultante da 

incorporação de agregados grossos reciclados, com diminuições máximas de 6 e 8% para os betões de 

TP e TP+TS, respectivamente. Nesta família, contrariamente aos resultados obtidos anteriormente, 

verificam-se piores resultados nos betões com origem na pré-fabricação, sujeitos a TP+TS. 

Os resultados obtidos nesta investigação concordam com os de Rahal [22], em que foram 

verificadas diminuições de resistência à compressão de aproximadamente 10%. Também Rao et al. 

[24] obtiveram diminuições semelhantes, cerca de 13%. No entanto, Tabsh et al. [23], 

contrariamente a este trabalho, obtiveram para a mistura 1 (betão 30 MPa) e mistura 2 (betão 50 

MPa) perdas de resistência de 30 e 6%, respectivamente. Desta forma, os investigadores concluíram 

que a diminuição de resistência, devido ao uso de agregados reciclados é mais significativa num 

betão fraco do que num betão mais forte. Esta situação foi aí explicada pelo facto de a maior 

quantidade de cimento existente na mistura 2 ter atenuado o efeito da incorporação dos agregados 

grossos reciclados. 

Resistência à tracção por compressão diametral. O ensaio de resistência à tracção por 

compressão diametral foi efectuado aos 28 dias segundo a norma EN 12390-6 (2011). Na Figura 2, 

são apresentados os resultados obtidos. 
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Figura 34: Resultados do ensaio de resistência à tracção por compressão diametral aos 28 dias 

Na família fcm 20 MPa, os betões sujeitos a TP com incorporação de agregados reciclados, 

nomeadamente o B100LC P e B100PF P, evidenciaram perdas de desempenho com diminuições de 

26 e 9%, respectivamente. Analisando a influência do processo de britagem, constata-se que betões 

TP+TS (excluindo os BR) apresentaram valores superiores de resistência, com aumentos de 

aproximadamente 33 e 17%, para os betões provenientes de laboratório e de pré-fabricação, 

respectivamente. Os resultados mostram que os betões com AR com origem na pré-fabricação 

atingiram os valores mais elevados. 

Relativamente aos betões fcm 45 MPa, registou-se uma diminuição da resistência com a 

incorporação de AGRB, tendo sido obtidas variações máximas de 9 e 3%, para os betões de TP e 

TP+TS, respectivamente. Relativamente ao processo de britagem, constata-se que foram os betões 

sujeitos a TP+TS que obtiveram melhores resultados. 
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Nos betões fcm 65 MPa, verifica-se novamente uma baixa de resistência devida à incorporação de 

agregados grossos reciclados, com diminuições máximas de 24 e 0.4 % para os betões de TP e 

TP+TS, respectivamente. No que se refere a influência do processo de trituração, verifica-se que os 

betões utilizando agregados com TP+TS obtiveram melhores resultados, com ganhos de resistência 

de 5, 19 e 16% para os betões de referência, laboratório e pré-fabricação, respectivamente. Conclui-

se que os AR provenientes de elementos pré-fabricados atingiram resultados inferiores 

relativamente aos de laboratório. 

Em suma, nesta propriedade, a diminuição máxima registada devida à substituição de agregados 

naturais por agregados reciclados foi de 24%. Os resultados obtidos estão de acordo com Rao et al. 

[24], que verificaram diminuições de resistência à tracção de aproximadamente 24%. Na 

investigação conduzida por Tabsh et al. [23], ocorreram perdas de resistência idênticas, cerca de 

25%, para a mistura 1 (betão 30 MPa). Contudo, na mistura 2 (betão 50 MPa), verificou-se quase a 

mesma resistência para betões de referência e com incorporação de agregados reciclados (de forma 

idêntica ao sucedido no betão B100LC65P+S). 

Módulo de elasticidade. Este ensaio foi realizado com base na especificação LNEC E-397 (1993) 

aos 28 dias. Na Figura 3, são apresentados os resultados obtidos. 
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Figura 35: Resultados do ensaio de módulo de elasticidade aos 28 dias 

Através da Figura 3, verifica-se uma diminuição do módulo de elasticidade com a incorporação de 

agregados grossos reciclados de betão, registando-se variações máximas de aproximadamente 10, 

20 e 15% nas famílias fcm 20, 45 e 65 MPa, respectivamente. Estes resultados estão de acordo com o 

Eurocódigo 2, verificando-se que as deformações elásticas do betão dependem em grande parte da sua 

composição. 

Relativamente ao processo de britagem, conclui-se que os betões que utilizaram agregados 

provenientes de TP+TS obtiveram melhores desempenhos. No entanto, nas diferentes famílias 

estudadas, a maior variação registada foi de apenas 5%. 

Deste modo, os valores obtidos mostram que esta propriedade é influenciada pela pasta de cimento, 

tipo de agregado, ligações e distribuição dos constituintes do betão, factores que afectam a rigidez e 

a deformabilidade do conjunto. 

As perdas registadas devido à incorporação de agregados reciclados foram na ordem de 20%. Estes 

resultados são baixos quando comparados com os de Rao et al. [24], em foram obtidas diminuições 

de 35%. Esta situação poderá ser explicada pela diferença dos valores do módulo de elasticidade 

dos agregados reciclados utilizados. No estudo de Kheder et Al-Windawi [32], verificaram-se 

diminuições mais próximas das do presente trabalho, entre 20 e 25%. 
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Absorção de água por imersão. O ensaio de absorção de água por imersão foi efectuado aos 28 

dias segundo a especificação LNEC E394-1993. Na Figura 4, são apresentados os resultados obtidos. 

Os resultados mostram que os betões que apresentaram um melhor desempenho mecânico obtiveram 

nesta propriedade os valores mais satisfatórios. Deste modo, a família fcm 65 MPa registou os 

melhores resultados, seguida da fcm 45 MPa e da fcm 20 MPa. 

Através da Figura 4, constata-se que, nas diversas famílias, os betões com incorporação de agregados 

reciclados apresentam uma maior absorção por imersão, relativamente ao betão de referência. 

De igual modo, é possível concluir que a trituração primária conduz a piores resultados 

comparativamente ao outro processo de britagem: trituração primária mais secundária. 

Conclui-se ainda que, os efeitos da substituição de agregados naturais por agregados reciclados de betão 

são mais significativos nas famílias com as maiores classes de resistência, verificando-se variações 

máximas de aproximadamente 50, 27 e 15% para os betões correspondentes a fcm 65 MPa, fcm 45 MPa e 

fcm 20 MPa, respectivamente. 
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Figura 36: Resultados obtidos no ensaio de absorção de água por imersão 

Assim, à excepção da família fcm 65 MPa, os resultados encontram-se de acordo com a literatura 

consultada, ou seja, com aumentos entre 15 e 30% de absorção de água [24,33].No estudo de Rao et 

al. [24],os valores obtidos foram justificados pela elevada absorção de água dos agregados grossos 

reciclados (cerca de 3,5 vezes mais do que a dos agregados naturais). 

Absorção de água capilaridade. Este ensaio foi efectuado segundo a especificação LNEC 

E393-1993, 42 dias após a amassadura dos betões. Na Figura 5, são apresentados os resultados 

obtidos. Estes mostram que os valores registados nesta propriedade aumentam com a substituição 

de agregados naturais por agregados de betão. É ainda possível observar que os betões que 

utilizaram agregados obtidos por trituração primária e secundária apresentaram melhores resultados. 

Estas conclusões são semelhantes às verificadas para a absorção de água por imersão. 

No estudo conduzido por Kou et Poon [26], como seria de esperar, a absorção de água do betão 

reciclado foi significativamente maior do que a do betão com agregados grossos naturais, 

registando-se aumentos de cerca de 65%. Os valores do estudo [26] enquadram-se nos obtidos neste 

trabalho. Os resultados das diferentes investigações, como sucedido na absorção por imersão, são 

justificados pela maior absorção do agregado reciclado relativamente ao agregado natural. 
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Figura 37: Representação gráfica dos resultados obtidos no ensaio de absorção por capilaridade 

Resistência à carbonatação. O ensaio de resistência à carbonatação foi efectuado aos 7, 28, 56 e 

91 dias, segundo a especificação LNEC E-391-1993. Nas Figuras 6 a 8, são apresentados os 

resultados obtidos. Existem betões que, para as idades mais avançadas, ainda não dispõem de 

valores. 

Os resultados mostram que a profundidade da frente de carbonatação aumenta com o tempo em 

todos os betões. Através da observação dos gráficos, é ainda notória a diferença de escala da frente 

de carbonatação nas diversas famílias, apresentando esta propriedade valores maiores nas famílias 

com menores classes de resistência-alvo. 

Aos 56 dias, idade mais avançada com valores disponíveis para se efectuar uma análise, devido à 

situação já exposta, o betão BR P+S da família fcm 20 MPa apresenta, mais uma vez, um 

desempenho aquém do esperado. Deste modo, como consequência da elevada relação a/c registada 

por este betão, verificou-se um aumento da porosidade, causado pelo aumento do volume de vazios. 

Assim, nas restantes famílias, além de se concluir que os betões produzidos com agregados obtidos 

pelo processo TP+TS apresentam melhores resultados, verifica-se ainda que a incorporação de 

reciclados de betão influencia negativamente esta propriedade. 
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Figura 38: Profundidade de carbonatação ao longo do tempo dos betões fcm 20 MPa 
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Figura 39: Profundidade de carbonatação ao longo do tempo dos betões fcm 45 MPa 
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Figura 40: Profundidade de carbonatação ao longo do tempo dos betões fcm 65 MPa 

O aumento da profundidade de carbonatação com incorporação de agregados reciclados era 

expectável, uma vez que a absorção capilar e a penetração de cloretos apresentaram a mesma 

tendência. No trabalho desenvolvido por Kou et Poon [26], registaram-se, aos 90 dias, aumentos 

entre 20 e 35%, valores que estão dentro dos obtidos no presente trabalho. 

Resistência à penetração de cloretos. Este ensaio foi efectuado segundo a especificação LNEC 

E463-2004, aos 28 e 91 dias. Nas Figuras 9 e 10, são apresentados os resultados obtidos. 

Através da análise das figuras, verifica-se que os betões tendem a melhorar os seus desempenhos 

dos 28 para os 91 dias, observando-se uma diminuição dos coeficientes de difusão de cloretos. Esta 

situação é explicada pelo maior tempo de cura dos provetes, responsável por hidratar maiores 

quantidades de cimento e assim diminuir o volume de vazios. No entanto, segundo a especificação 

LNEC E-465, eram expectáveis descidas mais significativas, devendo o valor do coeficiente de 

difusão de cloretos aos 91 dias ser da ordem de 60% do valor registado aos 28 dias. 

É ainda possível observar que, nas diversas famílias, os betões produzidos com agregados obtidos pelo 

processo TP+TS apresentam melhores resultados, sendo que o efeito da incorporação de reciclados de 

betão é mais significativo para os betões fcm 20 MPa. 
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Figura 41: Resultados obtidos no ensaio de resistência à penetração de cloretos aos 28 dias 
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Figura 42: Resultados obtidos no ensaio de resistência à penetração de cloretos aos 91 dias 

A variação registada nos diferentes coeficientes de difusão era expectável, uma vez que o processo de 

penetração dos iões cloreto está directamente relacionado com a porosidade do betão [31]. 

Nos trabalhos de Rao et al. [24] e Kou et Poon [26], observou-se também um aumento da 

profundidade de penetração (cerca de 14 e 12%, respectivamente) com a incorporação de agregados 

reciclados. Estes resultados são coerentes com os obtidos na presente investigação, onde nos 

diversos betões se registaram variações entre aproximadamente 5 e 25%. No estudo de Kou et Poon 

[26], constatou-se ainda que a resistência aumentou com o aumento da idade de cura, dos 28 para os 

90 dias. Esta situação foi explicada pelo aumento do volume dos produtos de hidratação. As 

diminuições observadas foram de cerca de 20%, novamente aquém do previsto pela especificação 

LNEC E-465. 

Conclusões 

Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que: 

1. A resistência à compressão diminui ligeiramente (cerca de 8%) quando se substituem os 

agregados grossos naturais por AGRB. Os betões produzidos com agregados resultantes de 

TP+TS registaram melhores resultados; 

2. A resistência à tracção diametral apresentou, igualmente, perdas de desempenho (a variação 

máxima foi de 25%) com a introdução de AGRB. Os betões de TP+TS apresentaram os valores 

mais elevados nesta propriedade, observando-se diferenças de 30, 12 e 19% nas diferentes 

famílias, comparativamente aos betões da trituração primária; 

3. O módulo de elasticidade seguiu a tendência das propriedades anteriores (diminuições na ordem 

de 20%). No entanto, não foram detectadas diferenças significativas entre os betões que 

utilizaram agregados proveniente da trituração primária e da trituração primária mais secundária; 
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4. Na absorção de água por imersão e por capilaridade, registaram-se perdas de desempenho nos 

betões com reciclados, sendo estes resultados atribuídos à maior absorção dos AR. Os betões 

com agregados sujeitos a TP+TS obtiveram menores perdas, sendo esta situação mais evidente 

no caso da absorção por capilaridade; 

5. A incorporação de agregados reciclados diminui a resistência à carbonatação e à penetração de 

cloretos, verificando-se, contudo, melhores resultados nos betões que continham agregados 

oriundos da trituração primária mais secundária; 

6. Em suma, a substituição de AN por AGRB, é responsável por diminuições de desempenho nos 

betões, sendo essas perdas maiores quando são utilizados agregados britados apenas 

primariamente. De salientar, dada a natureza das diminuições ocorridas, que estas poderão ser 

compensadas através da introdução de adições e/ou adjuvantes. 
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Resumo. O uso de agregados reciclados na indústria da construção civil é de grande importância 

uma vez que existe grande necessidade de se reduzir o consumo de matéria prima natural na 

produção de concretos e argamassas. No presente trabalho investigou-se a influência da utilização 

de agregados miúdos reciclados no comportamento tensão versus deformação de argamassas de 

diferentes composições. As misturas de referência possuíam traço, em massa, de 1:2:0,45 

(cimento:areia:fator água/cimento); 1:4:0,68 e 1:6:1,05. Três teores de substituição, em massa, do 

agregado natural pelo reciclado (15%, 25% e 50%) foram utilizados na produção das argamassas. A 

areia reciclada utilizada tinha granulometria similar a da areia natural de leito de rio e foi produzida 

a partir dos resíduos da demolição de parte do Hospital Universitário da UFRJ ocorrida em 2010. 

Ensaios de resistência à compressão foram realizados em amostras cilíndricas de 50 x 100mm numa 

máquina de ensaios servo-controlada a uma velocidade de deslocamento do travessão de 

0,1mm/min, após 28 dias de cura. Os resultados obtidos indicaram que para a argamassa mediana 

com os teores de substituição de 15% e 25%, o uso do agregado reciclado não alterou o 

comportamento mecânico das misturas. Apenas para o caso em que o teor de substituição foi de 

50% a resistência à compressão foi reduzida. Deve-se ressaltar que as maiores alterações foram 

observadas para a mistura de maior resistência (traço 1:2:0,45) e a mistura de menor resistência teve 

seu comportamento praticamente inalterado. 

Introdução 

Os impactos da construção civil ocorrem durante toda a sua cadeia produtiva, desde a execução da 

obra em si até a possível demolição das edificações já concebidas. Alguns fatores característicos da 

construção como a sua localização, topografia e os materiais e componentes especificados afetam o 

consumo de recursos naturais e energia. Somando isto ao volume de matérias-primas e insumos 

utilizados, a construção civil se torna uma indústria com alto consumo de recursos naturais, água, 

energia e materiais em geral. Além disso, os impactos ambientais gerados são ainda mais evidentes 

quando não há gestão e otimização dos resíduos originados durante o processo construtivo, ou na 

demolição de uma determinada edificação [1]. Estes resíduos são denomindos de Resíduos de 

Construção e Demolição (RCD). 

Com a dificuldade de disposição dos RCD devido à ausência de locais para depositar o grande 

volume gerado, junto ao desevolvimento de uma escassez de agregados naturais, ou até mesmo por 

estes agregados não conseguirem alcançar a qualidade desejada para a produção dos materiais de 

construção, a reciclagem dos RCD como agregado em concretos se tornou uma opção benéfica e 

visada na disposição final destes materiais [2, 3]. Esta reutilização, além de impedir o descarte dos 
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Resíduos de Construção e Demolição causando um desperdício de materiais, também diminui o 

consumo de insumos naturais citado anteriormente. 

Contudo, uma das principais dificuldades na reciclagem dos RCD é sua heterogeneidade. Os 

resíduos provenientes de diferentes tipos de concretos, argamassas e cerâmicas vermelhas são os 

constituintes mais abundantes dos RCD, representando uma quantidade superior a 70% da massa 

total, influenciando diretamente as propriedades dos agregados reciclados produzidos com estes 

resíduos [4, 5, 6, 7, 8]. Uma propriedade que pode ser destacada é sua maior capacidade de absorção 

de água e consequentes reduções nos resultados de suas propriedades mecânicas quando 

comparados com os agregados naturais [9]. Além disso, outros problemas como fraqueza da zona 

de transição interfacial entre a pasta de cimento e o agregado, porosidade, fissuras transversais nos 

concretos de demolição, altos níveis de sulfatos e cloretos, impurezas, cimento preso aos grãos do 

agregado de RCD e altas variações de qualidade, dificultam o uso deste material como agregado 

[10].  

Esta pesquisa, cujo desenvolvimento experimental foi realizado no (LabEST) Laboratório de 

Estruturas e Materiais do Programa de Engenharia Civil (PEC, COPPE) da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), tem como objetivo principal observar o impacto da substituição de agregado 

natural por agregado reciclado nas propriedades mecânicas de argamassas com três dosagens 

distintas. Os traços definidos, materiais utilizados, teores de substituição dos agregados e ensaios 

realizados serão explicados mais detalhadamente nos tópicos posteriores, sendo sucedidos pela 

apresentação e análise dos dados experimentais, focada no comportamento mecânico sob esforços 

de compressão uniaxial. 

Materiais e metodologia 

Materiais. A água utilizada foi oriunda do sistema de abastecimento do Rio de Janeiro, 

deionizada, e com pH medindo aproximadamente 7,0. 

Foi utilizado na produção das diferentes argamassas o cimento Portland Comum CPI-32. A 

massa específica foi determinada segundo os procedimentos da NBR NM 23/2001 [11]. O 

resultado obtido foi de 3,14 g/cm³. 

O agregado natural utilizado foi a areia proveniente do leito do Rio Guandu, no estado do Rio de 

Janeiro. 

O agregado reciclado utilizado foi proveniente da britagem do RCD gerado na demolição do 

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio de Janeiro (Figura 1). Contudo, antes de 

serem processados, os resíduos utilizados nesta pesquisa sofreram dois processos de 

homogeneização. Primeiramente, foi feita a separação dos resíduos cinzas (resíduos de concretos 

e argamassas) e dos resíduos vermelhos (resíduos de materiais cerâmicos em geral). O material 

utilizado para a produção do agregado reciclado presente nas argamassas analisadas foi referente 

a cor cinza. Após esta separação, foi feita uma pilha de homogeneização do RCD cinza (Figura 

2). O processo de homogeneização pela pilha foi realizado com a distribuição do material em 

camadas homogêneas sobre a extensão de uma lona de plástico. A partir do meio, as camadas de 

material são subdivididas em várias seções denominadas células, caracterizadas por tamanhos 

homogêneos de partículas [9].  

Para a geração do agregado, foi feita a britagem do resíduo retirado da pilha no britador 

Queixada 200. Este britador é alimentado manualmente e tritura o RCD separando-o em duas 

frações de grãos: graúdos e miúdos. A fração utilizada foi retirada da parte dos miúdos (Figura 

3), sendo necessária a passagem do material somente uma vez pela máquina para obter a 

granulometria desejada.  
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Figura 1: Resíduos da demolição do Hospital 

Universitário 

Figura 2a: Formação da pilha de homogeneização 

dos resíduos de cor cinza utilizada no estudo 

 
Figura 3: Pilha de homogeneização do agregado miúdo após a britagem 

Caracterização dos agregados. Para a caracterização dos agregados foram realizados dois 

ensaios: Granulometria e cálculo da massa específica. O ensaio de granulometria foi realizado 

segundo procedimentos da norma NBR NM 248/2003 [12]. A técnica empregada foi o 

peneiramento a seco em um conjunto de peneiras com diâmetro de abertura entre 0,15 e 6,3mm, 

acopladas a um agitador mecânico. O ensaio foi efetuado em três amostras de 0,5kg para cada 

agregado (natural e reciclado). As amostras foram previamente secas em estufa a uma 

temperatura de 40º C ± 5°C por 24 horas e foram quarteadas antes do peneiramento. As curvas 

granulométricas médias de cada agregado são apresentadas no gráfico da Figura 4. O módulo de 

finura e a massa específica também foram determinados e encontram-se apresentados na Tabela 

1. A massa específica foi determinada por picnômetro à gás hélio (He). 

 

   

Figura 4: Curvas granulométricas médias 
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Tabela 1: Massa específica dos agregados e parâmetros granulométricos        

Material 
Massa específica 

[kg/m³] 
Módulo de finura D10 [mm] D50 [mm] D90 [mm] 

Agregado natural 2669,50 2,13 0,150 0,425 1,700 

Agregado reciclado 2445,70 2,38 0,106 0,600 2,360 

 

Metodologia. Após a caracterização dos agregados, foram definidos os traços e as misturas 

(Tabela 2) que foram produzidas para a moldagem dos corpos de prova e realização dos ensaios. 

Baseando-se nos traços apresentados, as argamassas foram classificadas quanto a sua utilização e 

características gerando a nomenclatura: Argamassa pobre, Argamassa mediana e Argamassa rica. 

A principal diferença entre os tipos de argamassa é o fator água/cimento que afeta diretamente o 

valor da resistência esperada para cada classe. Quanto maior é este fator, menor tende a ser a 

resistência. Nesta pesquisa o agregado reciclado foi utilizado nas argamassas como substituto 

parcial do agregado natural. Para cada classe de argamassa, três diferentes teores de substituição 

foram adotados, 15, 25 e 50%. Além destas misturas com areia reciclada, foram produzidas 

argamassas constituídas com 100% de agregado natural que foram utilizadas como misturas de 

referência em cada uma das classes. 

Para cada uma das misturas estabelecidas foram realizados ensaios no estado endurecido e no 

estado fresco. Os resultados apresentados neste artigo são referentes aos ensaios de 

trabalhabilidade e resistência à compressão. Para o ensaio de trabalhabilidade foi utilizada a flow 

table (mesa de espalhamento). Foi medido o diâmetro da circunferência gerada pelo 

espalhamento da argamassa em diferentes direções. A média dos resultados foi adotada como o 

valor de consistência por espalhamento. 

O ensaio de resistência à compressão foi realizado segundo procedimentos da NBR 5739/2007 

[13]. Para cada mistura foram moldados 5 corpos de prova cilíndricos, de 50mm de diâmetro e 

100mm de altura, que permaneceram cobertos por uma manta umedecida por 24h para evitar 

perda de água. Após esse período, eles foram encaminhados até uma câmara úmida onde ficaram 

até alcançar a idade estabelecida para a realização dos ensaios (28 dias). A resistência à 

compressão foi avaliada com o rompimento dos copos de prova em uma prensa servocontrolada 

Shimadzu, modelo UH-F1000Kni. Foi adotada a velocidade de carregamento de 0,1 mm/min. O 

comportamento tensão versus deformação foi obtido mediante a utilização de transdutores 

elétricos para medição dos deslocamentos longitudinais.           

Tabela 2: Traços das misturas estudadas 

Traço Classe Nome % Agregados 

1:2:0,45 Argamassa  

rica 

M1 100% AGN 

M1-15% 85% AGN + 15% AGR 

M1-25% 75% AGN + 25% AGR 

M1-50% 50% AGN + 50 % AGR 

1:4:0,68 Argamassa 

 mediana 

M2 100% AGN 

M2-15% 85% AGN + 15% AGR 

M2-25% 75% AGN + 25% AGR 

M2-50% 50% AGN + 50 % AGR 

1:6:1,05 Argamassa  

pobre 

M3 100% AGN 

M3-15% 85% AGN + 15% AGR 

M3-25% 75% AGN + 25% AGR 

M3-50% 50% AGN + 50 % AGR 

Apresentação de resultados 

Ensaio de trabalhabilidade. Os resultados de consistência por espalhamento estão 

apresentados na Tabela 3. Observou-se que, para a argamassa rica, o valor de espalhamento da 

mistura M1-15% sofreu uma pequena redução (em torno de 2,5%) em relação à referência. Para 

os teores de 25% e 50% de substituição de acordo com a análise estatística de variância 
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(ANOVA), com nível de confiança de 95%, o valor não apresentou diferenças significativas. 

Para as argamassas medianas e pobres, observou-se que o espalhamento aumentou com a 

utilização de agregado reciclado, com valores 10 a 15% maiores que as referências. A única 

exceção foi a mistura da classe pobre, M3-15%, que não apresentou diferenças significativas para 

os valores de espalhamento. 

Os resultados de resistência à compressão (fc) aos 28 dias, deformação de ruptura (εu), e módulo 

de elasticidade (E) estão apresentados na Tabela 4.  

Para a classe de argamassa rica as misturas M1-15% e M1-50% sofreram reduções nos valores de 

resistência à compressão em torno de 7 e 9%, respectivamente, em relação à sua referência (M1). 

A classe de argamassa mediana teve a resistência à compressão comprometida com o acréscimo 

de agregado reciclado somente quando o teor de substituição foi de 50%, com reduções de cerca 

de 15% em relação à argamassa natural (M2). A argamassa pobre foi a menos afetada, já que os 

valores de resistência para as misturas de 15% e 50% de substituição não apresentaram 

diferenças significativas em relação ao aos resultados de M3, e a mistura M3-25% exibiu, em 

média, acréscimos em torno de 27% em relação à sua referência.  

Tabela 3: Valores de espalhamento, com os respectivos valores de desvio-padrão entre parênteses 

Classes 
 

Misturas 

 

Espalhamento [cm] 

Argamassa rica 

1:2:0,45 

M1 24,0 ± (0,4) 

M1-15% 23,4 ± (0,2) 

M1-25% 23,8 ± (0,3) 

M1-50% 23,9 ± (0,4) 

Argamassa 

Mediana 

1:4:0,68 

M2 17,6 ± (0,4) 

M2-15% 19,8 ± (0,6) 

M2-25% 19,3 ± (0,5) 

M2-50% 20,3 ± (0,6) 

Argamassa 

Pobre 

1:6:1,05 

M3 20,9 ± (1,1) 

M3-15% 21,8 ± (1,1) 

M3-25% 23,4 ± (0,7) 

M3-50% 23,8 ± (0,8) 

Os resultados de resistência à compressão (fc) aos 28 dias, deformação de ruptura (εu), e módulo 

de elasticidade (E) estão apresentados na Tabela 4.  

Para a classe de argamassa rica as misturas M1-15% e M1-50% sofreram reduções nos valores de 

resistência à compressão em torno de 7 e 9%, respectivamente, em relação à sua referência (M1). 

A classe de argamassa mediana teve a resistência à compressão comprometida com o acréscimo 

de agregado reciclado somente quando o teor de substituição foi de 50%, com reduções de cerca 

de 15% em relação à argamassa natural (M2). A argamassa pobre foi a menos afetada, já que os 

valores de resistência para as misturas de 15% e 50% de substituição não apresentaram 

diferenças significativas em relação ao aos resultados de M3, e a mistura M3-25% exibiu, em 

média, acréscimos em torno de 27% em relação à sua referência.  

Ensaio de resistência à compressão. De modo geral, observou-se que as duas famílias de 

argamassas de maior classe de resistência foram mais afetadas pela substituição de agregados, 

indicando que apenas para teores mais baixos de substituição este material é pouco afetado pelo 

agregado reciclado. Contudo, na classe de argamassa pobre  foi observado  inclusive, um 

aumento de resistência, indicando que, para as misturas da classe de resistência inferior a 10 

MPa, as propriedades mecânicas podem até evoluir com o aumento do teor de substituição dos 

agregados.   

Observou-se também que os valores de módulo de elasticidade tendem a diminuir com o 

acréscimo de agregado reciclado. Para a classe de argamassa rica, somente a mistura com 50% de 

substituição apresentou perda de rigidez significativa, de cerca de 11%, em relação à referência 

(M1). Para a classe mediana, todas as misturas com agregado reciclado (M2-15%, M2-25% e 

M2-50%) exibiram, respectivamente, reduções de 10, 22 e 31% em relação à referência M2. A 

classe de argamassa pobre não apresentou diferenças significativas em nenhuma das misturas 
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recicladas quando comparadas à M3. Indicando que, assim como no caso de resistência à 

compressão, a classe de menor resistência não foi afetada.  

Observou-se que para o caso da deformação relativa à tensão de ruptura, a classe pobre foi a mais 

afetada. As misturas M3-25% e M3-50% sofreram, respectivamente, deformações de 43 e 62% 

maiores quando comparadas com a referência. Enquanto que os valores de deformação de 

ruptura das argamassas rica e mediana não foram alterados com a inclusão de agregados 

reciclados. 

Tabela 4: Valores de resistência à compressão, deformação de ruptura, e módulo de elasticidade, com os respectivos 

valores de desvio-padrão entre parênteses. 

Classes Mistura fc [Mpa] εu [µe] E [Mpa] 

Argamassa 

rica 

1:2:0,45 

M1 
40,43 ± 

(1,37) 

2336,31 ± 

(180,36) 

27,10 ± 

(0,68) 

M1-15% 
37,58 ± 

(1,76) 

2264,76 ± 

(268,97) 

27,74 ± 

(1,59) 

M1-50% 
36,56 ± 

(1,95) 

2515,11 ± 

(235,03) 

24,23 ± 

(0,68) 

Argamassa 

Mediana 

1:4:0,68 

M2 
17,74 ± 

(1,23) 

1810,65 ± 

(240,57) 

23,25 ± 

(1,21) 

M2-15% 
18,43 ± 

(0,82) 

1905,61 ± 

(169,20) 

20,89 ± 

(0,57) 

M2-25% 
16,70 ± 

(1,58) 

2089,15 ± 

(197,21) 

18,07 ± 

(0,72) 

M2-50% 
14,96 ± 

(0,65) 

2050,73 ± 

(184,63) 

16,11 ± 

(1,74) 

Argamassa 

Pobre 

1:6:1,05 

M3 6,05 ± (0,91) 
1372,16 ± 

(208,23) 

13,43 ± 

(1,97) 

M3-15% 5,19 ± (0,32) 
1728,35 ± 

(343,91) 

12,23 ± 

(1,23) 

M3-25% 7,68 ± (0,89) 
1964,68 ± 

(341,65) 

11,52 ± 

(3,89) 

M3-50% 6,97 ± (0,61) 
2228,60 ± 

(338,30) 

10,76 ± 

(0,94) 
Obs. As propriedades da mistura M1-25% não foram apresentados pois ocorreu um problema na obtenção dos dados durante 

os ensaios mecânicos 

Comportamento tensão versus deformação. As misturas da classe de maior resistência 

(Figura 5) apresentaram comportamentos similares entre si. As curvas de M1, M1-15% e M1-

50% apresentaram desvio de linearidade entre 28 e 35% da tensão máxima. Para esta classe 

também observou-se que as misturas de referência e M1-15% apresentaram um comportamento 

similar até tensões em torno de 25MPa e a partir deste momento até a ruptura, a mistura com 

agregado reciclado exibiu deformações maiores para os mesmos valores de tensão. Já a mistura 

M1-50% apresentou maiores deformações em relação à sua referência a partir de 10MPa até a 

ruptura. 

As curvas da argamassa do tipo mediana (Figura 6), apresentaram perda de linearidade entre 39 e 

45% da tensão máxima. Até valores de tensão próximos à 18 MPa, onde ocorre a ruptura da 

argamassa M2, as curvas de referência e de 15% de substituição apresentaram comportamento 

similar, gerando as mesmas deformações para as mesmas tensões. Este comportamento só se 

modifica após a ruptura do material natural, onde a  argamassa com agregado reciclado continua 

a resistir ao carregamento até 18,43MPa, e após a sua ruptura passa a gerar uma maior 

deformabilidade do que a referência. Já os maiores teores de substituição apresentaram uma 

mudança de comportamento antes da tensão máxima. A mistura M2-25% apresentou maiores 

deformações desde valores entre 2 e 4MPa, enquanto M2-50% já apresentou maiores 

deformações desde a origem. 

Já as misturas da classe pobre (Figura 7) apresentaram perda de linearidade entre 40 e 51% da 

tensão máxima. A mistura M3-25% apresentou comportamento similar à da referência até 
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valores de 5MPa, enquanto as curvas de M3-15% e M3-50% tiveram seu comportamento 

alterado em relação à referência para tensões em torno de 2MPa e 3MPa, respectivamente. 

Além disso, das curvas tensão versus deformação, conclui-se que com a redução do fator 

água/cimento e aumente do consumo d cimento ocorre uma redução na ductilidade das matrizes. 

Este comportamento foi observado pela inclinação do ramo descendente das curvas tensão-

deformação. Para a mistura da classe rica, a queda dos valores das tensões ocorre de forma mais 

brusca, indicando um material mais frágil. Para as classes medianas e pobres este decréscimo 

tende a ocorrer mais lentamente, ou seja se aproximando de retas com menores inclinações, 

indicando que as classes de menor resistência são mais dúcteis.                         

  

Figura 5: Curvas tensão versus deformação da 

argamassa rica 
Figura 6: Curvas tensão versus deformação da 

argamassa mediana 

 

Figura 7: Curvas tensão versus deformação da argamassa pobre 

Conclusões 

- O acréscimo do teor de areia reciclada nas argamassas rica e medianas tende a reduzir a resistência 

e rigidez das mesmas. A resistência da argamassa pobre tende a ser menos afetada pela substituição 

dos agregados naturais, já que a resistência à compressão não foi reduzida significantemente (na 

verdade, a única mistura que foi alterada apresentou pequeno aumento de resistência). A argamassa 
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mediana apresentou valores menores de resistência a partir do teor de substituição de 50%. A classe 

rica exibiu perdas significativas de resistência para todos os teores de substituição. 

- A argamassa pobre reciclada não sofreu redução significativa dos valores de módulo de 

elasticidade, enquanto que as classes rica e mediana tiveram seus valores diminuídos.  O módulo de 

elasticidade foi mais prejudicado pela utilização de agregado reciclado do que a resistência à 

compressão, já que estes valores chegaram a ser inferiores em até 30% em relação ao resultado da 

argamassa natural de referência, enquanto que a maior diferença encontrada para os valores de 

resistência foi de cerca de 15%.  

- Para as deformações de ruptura, observou-se que as misturas pobres com 25 e 50% de teor de 

agregado reciclado apresentaram maiores deformações de ruptura em relação à referência.  

- A partir da observação da inclinação do ramo descendente da curva  tensão versus deformação, 

concluiu-se que a classe de menor resistência conduz a um material mais dúctil, enquanto a classe 

de maior resistência apresentou um comportamento mais frágil.  
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Resumo. O aproveitamento de resíduos no Setor da Construção Civil configura-se numa alternativa 

de minimizar os impactos ambientais gerados por suas atividades. Desta forma, muitas pesquisas 

demonstram a potencialidade do uso de cinza de casca de arroz (CCA) como adição mineral, visto 

que grande parte dessas cinzas apresenta características pozolânicas decorrente de sua estrutura 

química amorfa e da alta concentração de sílica. No entanto, a cinza de casca de arroz apresenta-se, 

muitas vezes, como um material heterogêneo tanto na sua composição granulométrica quanto na sua 

composição química. Estas características podem interferir nas aplicações limitando seu 

aproveitamento. Neste contexto este trabalho aborda uma metodologia para reciclagem de cinza de 

casca de arroz com vistas a verificar a importância da segregação no desempenho deste resíduo 

quando utilizado como pozolana. As amostras e as frações segregadas foram caracterizadas através 

de parâmetros físicos (perda ao fogo, massa específica, área superficial, distribuição granulométrica) 

parâmetros químicos (análise química, difração de raio-X) e parâmetros microestruturais 

(microscopia eletrônica de varredura com espectro de dispersão de energia-EDS). A atividade 

pozolânica foi determinada após moagem das amostras e das frações através de ensaios de 

Pozolanicidade com o cimento e Condutividade Elétrica. Os resultados mostraram que a segregação 

granulométrica da cinza traz novas alternativas de valorização do co-produto CCA. 

Introdução 

A crescente preocupação em relação à produção e a utilização de materiais e seus aspectos 

ambientais tem promovido o desenvolvimento de pesquisas voltadas ao setor da Construção Civil. 

Observa-se também que esse setor é responsável por uma parcela significativa dos impactos 

ambientais devido ao grande consumo de recursos naturais e energia [1]. 

Uma das formas mais eficientes para a indústria da construção se tornar uma atividade sustentável é 

através da incorporação de resíduos de outras indústrias nos seus materiais [2]. Tem sido 

demonstrado que o uso de materiais reciclados é preferido ambientalmente, já que os impactos 

ambientais associados com o processo de materiais reciclados são menores que aqueles associados 

com a extração e processamento de matérias-primas [4].  

Desta forma, um grande número de pesquisas apontam para a utilização de resíduos na indústria da 

Construção Civil por ser uma prática importante para a sustentabilidade, seja atenuando o impacto 

ambiental gerado pelo setor ou reduzindo os custos. O desenvolvimento e o uso de cimentos 

adicionados estão crescendo rapidamente [4]. As adições minerais em cimento sob a forma de 

pozolanas vêm sendo utilizadas com o intuito de melhorar as propriedades dos produtos de cimento, 

associado à economia de custos e a redução de impactos ambientais.  
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Neste contexto, a cinza de casca de arroz apresenta-se como um material pozolânico por apresentar 

alto teor de SiO2. No Brasil, a maioria dos trabalhos que estudam a cinza de casca de arroz na 

Construção Civil, demonstra que grande parte dessas cinzas apresenta características pozolânicas 

decorrente de sua estrutura química amorfa e da alta concentração de sílica.  

A cinza de casca de arroz resulta da combustão da casca de arroz em centrais termelétricas que 

utilizam esta biomassa para gerar vapor ou energia [5]. Após a queima da matéria orgânica contida 

na casca de arroz, sobram 20% de uma cinza de difícil degradação e com pouquíssimos nutrientes 

para o solo, contendo alto teor de sílica [6].  

O Brasil com uma produção estimada para safra de 2014 superior a 12 milhões de toneladas é o 

nono produtor mundial de arroz e o primeiro fora do continente asiático. O estado brasileiro que se 

destaca é o Rio Grande do Sul, que será responsável por cerca de 70% da referida safra [7].  

Considerando que do total de arroz colhido, 23% correspondem à casca e 4% correspondem à cinza, 

conclui-se que mais de 1,9 milhões de toneladas de casca de arroz são geradas no Rio Grande do 

Sul por ano. Sendo aproveitada integralmente no processo energético, poderá gerar mais de 300 mil 

toneladas de cinza de casca de arroz. Visto que a redução da geração deste tipo de resíduo é 

tecnicamente bastante limitada, a reciclagem apresenta-se como a melhor alternativa para tratar este 

material.  

A aplicabilidade das cinzas depende de suas propriedades físico-químicas e estas são influenciadas 

basicamente pelas condições do processo de queima ao qual a casca de arroz é submetida. A 

coloração da cinza varia de cinzenta à preta dependendo do teor de impurezas inorgânicas e 

carbonos presentes [8]. Queimada parcialmente, a casca de arroz gera uma cinza com certo teor de 

carbono e, por isso, possui cor preta. Quando inteiramente queimada, resulta numa cinza de cor 

acinzentada, branca ou púrpura, dependendo das impurezas presentes e das condições de queima. A 

cor branca é a indicação da completa oxidação do carbono da cinza, pelas altas temperaturas ou 

longo tempo de residência, com a formação de sílica cristalina [9]. 

A temperatura e o tempo de queima são fatores importantes que definem o teor de sílica amorfa e/ou 

cristalina presente na cinza [6]. Estudos experimentais realizados na Universidade da Califórnia 

mostram que, quando a temperatura de queima da casca de arroz é baixa e o tempo de exposição à 

alta temperatura é pequeno, a sílica contida na cinza é amorfa [10]. 

É importante salientar que o aproveitamento adequado de resíduos como matéria-prima secundária, 

independentemente da aplicação, deve envolver um completo conhecimento dos processos que os 

originam, das unidades de geração dos resíduos e da caracterização completa dos resíduos. Além 

disto, é necessário que se faça a identificação do potencial de aproveitamento, apontando as 

características limitantes do uso e da aplicação [11]. 

A metodologia utilizada para viabilizar a reciclagem de um determinado resíduo considera que a 

segregação dos resíduos na fonte geradora apresenta-se como um aspecto extremamente importante, 

junto com o desenvolvimento de técnicas de caracterização, elevando a sua potencialidade de 

reaproveitamento. Além disso, as etapas de segregação e caracterização podem contribuir para o 

aumento da qualidade dos resíduos que possam ser recuperados ou reciclados [5]. 

Neste contexto este trabalho tem como objetivo apresentar uma metodologia para a adequação da 

cinza de casca de arroz para seu emprego como pozolona. Para tanto, avalia-se a importância das 

etapas de segregação e caracterização do resíduo frente ao seu desempenho quando utilizado como 

pozolana. 

Metodologia 

Na Figura 1 é apresentado esquematicamente o programa experimental desenvolvido, no qual se 

apresenta uma etapa de segregação que visa valorizar os materiais contidos nas cinzas produzidas, 

potencializando sua aplicação como material pozolânico, bem como as etapas de moagem e 

caracterização. 
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Figura 1 – Programa Experimental 

Cinza de Casca de Arroz. Neste trabalho foram utilizados dois tipos de cinzas. A CCA1 foi 

produzida em laboratório via leito fluidizado, sob condições controladas. A temperatura de queima 

foi de 700°C e o tempo de residência foi de 24 horas. Já a CCA2 é resultante do processo de 

combustão em caldeira. Neste sistema contínuo a cinza atravessa, por meio de uma grelha 

deslizante, a fornalha que está a 900°C durante 9 minutos.  

É importante salientar que as cinzas apresentam diferenças quanto a sua coloração e quanto à 

uniformidade das suas partículas. A CCA1 apresenta uma coloração acinzentada com partículas mais 

uniformes. A CCA2 é formada por partículas heterogêneas, apresentando uma coloração 

predominantemente preta, contendo ainda partículas brancas e cascas inteiras. Estas diferenças de 

tamanhos de partículas são evidenciadas no ensaio de granulometria das amostras realizado via 

peneiramento a seco, cuja distribuição granulométrica está na Tabela 1. 

Tabela 1: Distribuição Granulométrica das Amostras de Cinzas 

Abertura de 

Peneira (mm) 

% Massa Retida 

CCA1 

% Massa Acumulada 

CCA1 

% Massa Retida 

CCA2 

% Massa Acumulada 

CCA2 

4,8 1 1 0 0 

2,4 1 2 0,5 0,5 

1,2 1,5 3,5 2 2,5 

0,6 1,5 5 14,5 17 

0,3 8 13 33 50 

0,15 37 50 23 73 

<0,15 50 100 27 100 

Observa-se que a amostra CCA1 apresenta-se mais finamente dividida que a amostra CCA2. 

Sugere-se que esta diferença granulométrica das amostras seja decorrente do processo de queima ao 

qual são submetidas. A amostra CCA1, obtida via leito fluidizado necessita de um meio inerte, 

neste caso a areia. A movimentação intensa entre a areia e as cascas em combustão faz com que 

ocorra a diminuição da granulometria das cinzas resultantes.  Já a amostra CCA2 é obtida por um 

processo de grelhas, sem uma movimentação intensa das partículas durante a combustão. 

Segregação. A segregação foi realizada com o objetivo de retirar partículas que pudessem estar 

contaminando o restante da amostra, bem como evidenciar diferenças nas características das frações 

segregadas em relação à amostra como um todo. 

Desta forma, este trabalho propõe uma metodologia baseada na distribuição granulométrica 

realizado com as cinzas, onde foram observadas diferenças quanto ao aspecto e quanto à quantidade 

das partículas retidas nas peneiras. 

A segregação foi realizada por agitador de peneiras durante 5 minutos utilizando duas malhas de 

peneira (1,2 mm e 0,6 mm). A escolha pela peneira 1,2 mm baseou-se na análise visual das frações 

resultantes da distribuição granulométrica que poderiam se acumular nesta peneira, servindo para 

retirar materiais mais grosseiros. Quanto à utilização da peneira 0,6 mm, considerou-se a quantidade 

relevante retida nesta peneira na distribuição granulométrica da CCA2 (14,5%) em comparação com 

a CCA1 (1,5%) e, principalmente, o aspecto da fração da CCA2 retida, que mantinha uma dimensão 

longitudinal de coloração escura e quebradiça diferente das partículas granulares das peneiras de 

aberturas inferiores. 
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Salienta-se ainda que a escolha por um peneiramento simples e com aberturas medianas ocorreu 

devido a este sistema ser facilmente instalado nas centrais geradoras antes da CCA ser recolhida nos 

silos de armazenamento. 

Moagem. O grau de moagem da cinza de casca de arroz influencia significativamente no seu 

desempenho. No trabalho de Santos (1997) [12], o tempo de moagem ideal para a máxima atividade 

pozolânica de cinza de casca de arroz foi de 4 horas. Porém, a autora ainda observou que após 

moagem de 2 horas, as cinzas já apresentavam desempenho satisfatório, justificando a escolha do 

tempo de moagem utilizado neste trabalho. O processo foi executado a seco, em moinho excêntrico 

modelo CB2-T, composto por duas jarras de porcelana e esferas de alumina com diâmetros de 2 cm, 

durante 2 horas.  

Caracterização. Para viabilizar a reciclagem de um determinado resíduo é fundamental um 

estudo das características físico-químicas dos resíduos através de ensaios e métodos apropriados. 

Normalmente, esta caracterização compreende a determinação da composição química, das 

características microestruturais e de propriedades físicas. Além de uma adequada caracterização, é 

importante investigar a variabilidade das fontes de fornecimento do resíduo [13]. Desta forma, as 

amostras de CCA foram caracterizadas através de parâmetros físicos, químicos e microestruturais. 

Os ensaios de Perda ao Fogo foram realizados conforme ABIFA, CEMP (2003) [14]. Na análise 

química foram quantificados os seguintes elementos: fósforo, potássio, cálcio, magnésio enxofre, 

zinco, ferro, manganês, alumínio (ICP-OES espectrometria de emissão atômica com plasma 

indutivamente acoplado); titânio (AAS - espectrometria de absorção atômica); sílica total 

(gravimetria) e cloreto (titulometria de precipitação). 

Os ensaios de DRX foram realizados em difratômetro Siemens D5000 com as amostras em forma 

de pó orientadas aleatoriamente. Os difratogramas foram obtidos utilizando uma fonte de CuK, 

cujas medições foram de 5 a 140°, passo de 0,05 e tempo de 1s em cada passo. A microestrutura das 

amostras foi analisada através de microscopia eletrônica de varredura. As micrografias foram 

obtidas por detecção de elétrons secundários pelo equipamento MEV, marca Shimadzu SSX-550. 

Após a moagem as amostras foram submetidas às análises de área superficial específica e de 

distribuição granulométrica. A superfície específica BET foi determinada pelo equipamento BET 

Surface Área Analyser - Versão 1.24 - Quanta-Chrome Corporation. Para distribuição 

granulométrica empregou-se o analisador de distribuição de tamanho de partículas CILAS 1064 

Líquid. 

Atividade Pozolânica. Os métodos existentes para verificar a atividade pozolânica de materiais 

fazem alusão tanto à avaliação da própria pozolana quanto a misturas de pozolana com cimento e/ou 

cal.  

O ensaio de pozolanicidade com cimento foi adaptado da NBR 5752 [15]. Para tanto utilizou-se 

cimento Portland de Alta Resistência Inicial, CP V-ARI, por ser uma das opções de cimentos 

isentos de adições pozolânicas, podendo conter até 5% de adições carbonáticas. Foram 

confeccionadas duas argamassas: a primeira (denominada de controle), com traço 1:3 

(cimento:areia) em massa e água suficiente para uma trabalhabilidade variando de 220 a 230 mm 

(flow test); a segunda , com 35 % do volume absoluto de cimento da argamassa de controle 

substituído pelas amostras nas mesmas condições de trabalhabilidade. Esta substituição considerou 

os resultados de massa especifica do cimento e das amostras de cinza de casca de arroz após 

moagem. Na Tabela 2 são apresentadas as dosagens de cada argamassa confeccionada. 

Tabela 2: Dosagem das Argamassas 

Argamassa Areia (g) Cimento (g) Pozolana (g) Água(g) 

Referência 936 312 - 160 

CCA1 936 202,8 77 170 

Fração 1-C 936 202,8 77 170 

CCA2 936 202,8 77 170 

Fração 2-B 936 202,8 80 165 

Fração 2-C 936 202,8 75 165 
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Para cada argamassa, moldaram-se três corpos-de-prova cilíndricos (5x10cm) que foram curados 

nas primeiras 24 horas nos moldes em câmara úmida, e após este tempo realizou-se a desforma. O 

restante da cura se deu em recipiente hermeticamente fechado, a uma temperatura de (382) °C, 

durante 27 dias. Após este período os corpos-de-prova foram resfriados e em seguida foi realizado o 

capeamento dos mesmos, que foram submetidos ao ensaio de compressão axial. Para tanto, fez-se 

uso de prensa hidráulica Sercomp 2, modelo 50-C6223, com pressão máxima de trabalho de 700 

MPa. O índice de atividade pozolânica (IAP) com cimento Portland é definido como sendo a 

relação entre a resistência média da argamassa adicionada de cinza e a resistência média da 

argamassa de controle, em percentual. 

É importante salientar que água utilizada nos experimentos é oriunda da rede pública de 

abastecimento da cidade de São Leopoldo. A areia utilizada areia utilizada foi ensaiada no conforme 

NBR NM 248 [16], de forma a verificar a sua composição granulométrica, enquadrando-se dentro 

da zona utilizável, especificada na NBR 7211 [17]. A areia antes de ser utilizada na confecção das 

argamassas permaneceu 24 horas em estufa a 105°C para retirar a umidade. 

Luxàn et al. [18] propuseram que a atividade pozolânica pode ser medida pela condutividade 

elétrica. Neste método, é definido um índice de atividade pozolânica baseado na variação da 

condutividade elétrica de 200 mL de solução saturada de hidróxido de cálcio - Ca(OH)2 - a 40 °C e 

sob agitação constante devido à adição de 5,0g de pozolana. Após a adição, a condutividade elétrica 

decresce, pois existe uma menor quantidade de íons cálcio - Ca
+2

 - e hidroxilas - (OH)
-
 - na solução, 

sendo o índice de atividade pozolânica definido como a relação entre a condutividade elétrica antes 

da adição de CCA e aquela após decorridos 120s da adição. 

Aplicando este método, é proposto que os materiais sejam classificados em três grupos de acordo 

com o índice de atividade pozolânica determinado [18]: 

 Materiais sem atividade pozolânica: μS/cm < 0,4 

 Materiais de atividade pozolânica moderada: 0,4 < μS/cm < 1,2 

 Materiais com alta atividade pozolânica: μS/cm > 1,2 

Para realizar os ensaios de condutividade elétrica, utilizou-se um condutivímetro Digimed, 

modelo DM 31. A solução de hidróxido de cálcio saturada foi preparada a partir de hidróxido de 

cálcio (Ca(OH)2) P.A, sendo que em todos os ensaios a condutividade elétrica inicial da solução foi 

a mesma. Foram empregadas as mesmas amostras utilizadas no ensaio de pozolanicidade com o 

cimento, sendo os ensaios realizados em duplicata para cada amostra. 

Resultados e discussão 

Segregação. Na Tabela 3 são apresentados os resultados da segregação das cinzas, que 

correspondem à média de 3 ensaios para cada amostra. 

Tabela 3: Segregação das CCA 

Abertura da Peneira (mm) % Retida CCA1 Nome da Fração % Retida CCA2 Nome da Fração 

1,2 3 1-A 3 2-A 

0,6 1 1-B 21 2-B 

Fundo (<0,15) 96 1-C 76 2-C 

Para a amostra CCA1, observou-se que a fração contida na peneira de abertura de 1,2 mm (Fração 1-

A) tratava-se de um material contaminante (carepas de ferro, pedras, provavelmente do forno no 

qual a casca foi queimada). A fração acumulada na peneira de abertura 0,6mm (Fração 1-B) tratava-

se de areia (fluido de queima) e casca mal queimada. A fração retida no fundo (fração 1-C) era 

composta por cinzas de casca de arroz com coloração homogênea. Na Figura 2 são apresentadas as 

frações resultantes da CCA1. 

Para a amostra CCA2, observou-se que a fração contida na peneira de abertura de 1,2 mm (Fração 2-

A) apresentava-se bastante heterogênea com pontos pretos e brancos e com cascas de arroz mal 

queimadas. A fração acumulada da peneira de abertura 0,6mm (Fração 2-B) apresentou uma 

coloração homogênea e uma estrutura longitudinal semelhante à estrutura original da casca de arroz. 
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A fração retida no fundo (Fração 2-C) também apresentou uma coloração homogênea, porém com 

uma estrutura mais granular. Na figura 3 são apresentadas as frações resultantes da CCA2.  

        

Fração 1-A                                      Fração 1-B                                      Fração 1-C 

Figura 2: Frações resultantes da segregação da CCA1 

      

Fração 2-A                                        Fração 2-B                                          Fração 2-C 
Figura 3: Frações resultantes da segregação da CCA2 

Observa-se que o processo de segregação para a amostra CCA2 resultou em frações de cinzas 

diferentes, já para a amostra CCA1 o processo eliminou contaminantes, resultando em apenas uma 

fração de cinza com possibilidade de reciclagem. 

Caracterização das amostras. Na Tabela 4 são apresentados os resultados da análise química 

quantitativa e o valor de perda ao fogo. 

Tabela 4: Análise Química e Perda ao Fogo 

Elementos CCA1 Fração 1-C CCA2 Fração 2-A Fração 2-B Fração 2-C 

Fósforo (%) 0,20 0,22 0,23 0,10 0,13 0,29 

Potássio (%) 0,45 0,51 0,92 0,55 0,86 1,1 

Cálcio (%) 2,3 2,6 0,25 0,19 0,21 0,32 

Magnésio (%) 0,97 1,1 0,23 0,26 0,51 0,29 

Enxofre (%) 0,27 0,28 0,03 0,02 0,02 0,03 

Zinco (%) 0,15 0,049 0,004 0,002 0,002 0,005 

Ferro (%) 2,3 1,4 0,11 0,59 0,058 0,099 

Manganês (%) 0,053 0,055 0,035 0,027 0,03 0,041 

Alumínio (%) 1,1 1,2 0,029 0,14 0,081 0,032 

Titânio (%) 0,0083 0,0064 nd nd nd nd 

Cloreto (%) 0,15 0,07 0,02 0,01 0,01 0,02 

Sílica (%) 84,91 87,24 90,58 82,07 88,23 92,02 

Perda ao Fogo (%)
 

10,41 7,71 7,65 19,08 10,71 5,77 

Os resultados demonstram diferenças na composição elementar dos dois tipos de cinzas. A CCA1 

apresenta o elemento titânio e maior teor de ferro (2,3%), provavelmente associado à contaminação 

metálica detectada na distribuição granulométrica. Além disto, os teores de cálcio, magnésio e 

alumínio foram superiores para amostra CCA1.  

Comparando os teores de sílica, observa-se que a amostra CCA2 apresenta 90,58% de sílica, sendo 

superior à amostra CCA1 que apresenta 84,91%. É importante salientar que o aumento do teor de 

sílica está relacionado, conforme Pouey (2006) [19], com o valor de perda ao fogo que é menor em 
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amostras com percentuais elevados de sílica, conforme observada para as cinzas analisadas neste 

estudo. 

Nas análises de DRX, embora seja evidenciada a presença de picos nos difratograma de Raios-X, 

observa-se que as amostras apresentam halo de amorfismo que corresponde ao desvio da linha base 

entre os ângulos de 15 e 30 graus, indicando, segundo Tashima (2006) [20], a amorficidade do 

material.  

De acordo com os resultados, a sílica da amostra CCA1 e fração 1-C pode estar na forma de quartzo. 

Jauberthie et al. (2000) [21] atribuem a presença de quartzo na CCA pelos seguintes fatores: 

contaminação por areia através dos ventos; transporte interno pela seiva da planta; e cristalização da 

sílica devido à alta temperatura. No caso da CCA1, a presença do quartzo pode estar associada ainda 

à própria areia utilizada como fluido no reator.  

Já para amostra CCA2 e suas frações segregadas (2-A, 2-B e 2-C), a identificação dos picos sugere 

que a sílica encontra-se na forma de cristobalita que tem uma estrutura cristalina formada a altas 

temperaturas. Estes resultados corroboram com os resultados de vários autores [22, 23, 24] de que 

quando as cinzas são geradas em temperaturas acima de 900°C, ocorre a formação de cristobalita.  

Outra observação importante nos ensaios de DRX para estas amostras é a redução do tamanho dos 

picos à medida que a granulometria diminui, sugerindo que o processo de segregação contribui para 

retirar compostos que apresentam estrutura cristalina presentes principalmente na Fração 2-A que 

elevam a cristalinidade da amostra CCA2. 

Os ensaios de difração revelaram que todas as amostras apresentam sílica cristalina seja na forma de 

quartzo para as amostras do grupo da CCA1, seja na forma de cristobalita para as amostras do grupo 

da CCA2. Tal ocorrência não desqualifica as amostras, pois em Prudêncio et al. (2003) [25] é 

discutido que muitos trabalhos já apresentaram cinza com picos cristalinos com desempenho igual 

àquelas totalmente amorfas. 

Na Figura 4 são apresentadas a morfologia e a estrutura das amostras antes do processo de moagem. 

     
                                            (a)                                                                                      (b) 

      
(c) (d) 

Figura 4 -  Micrografias das amostras (aumento de 80X) – (a) CCA1 (b) Fração 2-C (c) Fração 2-B (d) Fração 2-A 
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As partículas da fração 2-A (d) apresentam uma morfologia externa semelhante à morfologia da 

casca de arroz antes de ser queimada. Observa-se que o rompimento da estrutura externa ocorre de 

dentro para fora. Na micrografia da Fração 2-B (c) verifica-se que embora a estrutura longitudinal 

da casca de arroz seja mantida, esta já se apresenta mais degradada do que as partículas da Fração 2-

A. 

Observa-se que na Fração 2-C (b) as partículas estão mais divididas, não sendo mais observada 

aquela estrutura longitudinal original da casca de arroz. Verifica-se que a morfologia das partículas 

da Fração 2-C é semelhante à morfologia da CCA1 (a). No entanto a CCA1 apresenta-se mais 

finamente dividida. 

A análise morfológica das cinzas sugere que a queima da cinza CCA2 não é uniforme, resultando 

em partículas com granulometria diferentes decorrentes da temperatura de queima e tempo de 

residência. 

Após moagem as amostras foram caracterizadas quanto à área superficial e diâmetro médio, 

conforme os resultados apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5: Caracterização físico-química. 

Amostra Área Superficial –BET (m2/g)  Diâmetro Médio (m) 

CCA1
 

32,1 6,11 

Fração 1-C
 

31,3 6,17 

CCA2
 

26,6 5,83 

Fração 2-A
 

26,5 5,39 

Fração 2-B
 

33,1 4,52 

Fração 2-C
 

20,9 6,17 

Conforme apresentado em Rodrigues (2004) [23] o diâmetro médio está relacionado com a área 

superficial e ambos dependem das condições do processo de queima. Desta forma, os resultados 

encontrados neste estudo para área superficial e diâmetro médio de cinzas de casca de arroz 

corroboram com esta relação. A CCA1 obtida via leito fluidizado na temperatura de 700°C e a 

Fração 1-C que representa a fração segregada apresentam valores semelhantes de área superficial e 

diâmetro médio, visto que o processo de segregação apenas retirou contaminantes da amostra 

integral (CCA1), oriunda de uma queima uniforme (leito fluidizado). 

Já para a amostra CCA2 obtida pelo processo de queima em grelha deslizante, no qual as cascas 

podem atingir temperaturas distintas, observou-se que as frações segregadas apresentam diferenças 

quanto aos valores encontrados para área superficial e diâmetro médio. Estes resultados reforçam as 

demais diferenças encontradas nos ensaios de caracterização, principalmente em função das suas 

microestruturas.  

Para Rodrigues (2004) [23], entre 600 e 900°C, o diâmetro médio aumenta com o aumento da 

temperatura, enquanto a área superficial diminui devido ao colapso da microporosidade. Neste 

aspecto, a Fração 2-B, que tem uma estrutura menos degradada, apresenta diâmetro médio menor e 

área superficial maior do que a Fração 2-C que por sua vez encontra-se mais finamente dividida e 

degradada, sugerindo que a mesma tenha atingido temperaturas mais elevadas durante a queima.  

O alto valor de área superficial especifica determinado para a Fração A pode ser decorrente da alta 

quantidade de carbono do material determinado em ensaio de Perda ao Fogo, visto que para 

Rodrigues (2004) [23] as partículas finas do carbono contribuem para o aumento da área superficial. 

Atividade Pozolânica. Os resultados obtidos para o ensaio de pozolanicidade com o cimento são 

apresentados na Tabela 6. 

Como já era esperado, a relação água/aglomerante nas argamassas com pozolanas foi superior à 

relação para a argamassa de referência. Isto ocorreu devido a maior demanda de água requerida 

pelas pozolanas que apresentam área superficial maior que a do cimento. No entanto, esta 

observação não compromete os resultados, visto que, se a relação água/aglomerante das argamassas 

adicionadas com pozolana fosse igual à relação água/aglomerante da argamassa de referência, os 

resultados de IAP seriam maiores, como observado em Pouey (2006) [19] que fixou a relação 

água/aglomerante na sua metodologia. 



 

509 

 

Tabela 6: Índice de Atividade Pozolânica (IAP) 

Amostra Consistência 

(mm) 

Água Requerida 

(%) 

Relação 

Água / aglomerante (%) 

IAP  

(%) 

Cimento 220 100 0,51 100 

CCA1
 

221 106 0,60 114 

Fração 1-C
 

221 106 0,60 118 

CCA2
 

230 106 0,60 103 

Fração 2-B
 

220 103 0,58 118 

Fração 2-C
 

228 103 0,59 115 

Comparando os resultados de IAP entre as cinzas, observa-se que a Fração 1-C apresenta um IAP de 

118%, ligeiramente superior ao da amostra CCA1 de 114%. Para as amostras segregadas a partir da 

CCA2 que apresenta um IAP de 103%, observa-se que a Fração 2-B tem o maior valor (118%), 

seguido pela Fração 1-C (115%), todos superiores ao da amostra integral (CCA2). 

Segundo Santos (1997) [12], a atividade pozolânica das cinzas de casca de arroz é influenciada pelo 

tempo de moagem, existindo um tempo ótimo no qual as cinzas atingem uma área específica ideal. 

Ultrapassando este tempo, a atividade pozolânica diminui, já que o aumento da área específica 

dificulta a dispersão do material. Rego (2004) [9], ao estudar a atividade pozolânica de duas cinzas 

residuais uma amorfa e a outra cristalina, concluiu que a atividade pozolânica é influenciada pelo 

diâmetro das partículas e, quanto mais finamente moída, menores são as diferenças de reatividade 

entre a cinza amorfa e cristalina. 

Os resultados da CCA1 e sua Fração 1-C se apresentam muito semelhantes, sugerindo que o 

processo de segregação não influencia na atividade pozolânica do material com cimento. Já para as 

amostras segregadas a partir da CCA2, os resultados diferem-se. A Fração 2-B que apresenta o 

maior IAP (118%), tem o menor diâmetro e a maior área superficial. A Fração 2-C por sua vez que 

apresenta um IAP de 115% tem o maior teor de sílica das frações segregadas e uma menor 

intensidade de picos cristalinos. Desta forma, sugere-se que o processo de segregação aplicado à 

amostra CCA2 contribuiu no incremento da atividade pozolânica, através da obtenção de duas 

frações com pozolanicidade superiores à amostra integral. 

Os resultados obtidos para o ensaio de condutividade elétrica são apresentados na Tabela 7. 

Tabela 7: Ensaios de Condutividade Elétrica 

Amostra Δ condutividade Elétrica µS/cm Classificação: Luxán et al. (1989) 

CCA1
 

2,19 Alta atividade pozolânica 

Fração 1-C
 

1,90 Alta atividade pozolânica 

CCA2
 

0,86 Atividade pozolânica moderada 

Fração 2-B
 

1,13 Atividade pozolânica moderada 

Fração 2-C
 

0,77 Atividade pozolânica moderada 

Conforme os resultados obtidos nos ensaios de condutividade elétrica a CCA1 e a Fração 1-C são 

classificadas como material de alta atividade pozolânica com variação superior a 1,2 µS/cm. As 

demais amostras (CCA2, Fração 2-B e Fração 2-C)  são classificadas como material com atividade 

pozolânica moderada apresentando variação entre 0,4 e 1,2 µS/cm. 

Para as amostras CCA1 e Fração 1-C, altos valores de IAP correspondem a maiores variações de 

condutividade elétrica. No entanto, para a Fração 2-B e Fração 2-C os resultados se contradizem. 

Embora estas amostras apresentem valores de IAP próximos a CCA1 e Fração 1-C, os resultados 

pelo método de Lùxan são inferiores.  

Neste sentido, Rodrigues (2004) [23] salienta que o decréscimo da condutividade elétrica pode não 

refletir de forma realista o grau de atividade pozolânica do aditivo mineral. Isto porque, em muitos 

casos, pode ocorrer a nucleação com os íons Ca
+2

, sendo atraídos para superfície das partículas, sem 

necessariamente ocorrer a reação entre estes íons com a sílica amorfa. Desta forma, o decréscimo na 

condutividade elétrica é muito mais uma função da área de superfície específica das partículas que 

do teor e da qualidade de sua fase ativa.  
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Conclusões 

O processo de segregação apresenta-se relevante dentro da metodologia proposta para viabilizar a 

reciclagem de cinza de casca de arroz. A segregação aplicada à amostra CCA1 retirou 

contaminantes, originando apenas a Fração 1-C com possibilidade de reciclagem. Para a amostra 

CCA2, o processo de segregação resultou nas Frações 2-A, 2-B e 2-C, visualmente diferentes, mas 

todas com potencialidade de uso.  

No que se refere à caracterização físico-química realizada, diferenças foram evidenciadas entre os 

dois tipos de cinzas estudadas, sugerindo a influência do tipo de processo de queima. A Fração 1-C 

obtida pela segregação da amostra CCA1 apresentou características semelhantes à amostra original. 

No entanto, observou-se que o processo de segregação reduziu a presença de contaminantes da 

amostra visto pelo menor teor de ferro na fração segregada. Já para a amostra CCA2, os resultados 

observados indicam a influência do processo de segregação que origina frações (Fração2-A, Fração 

2-B e Fração 2-C) com características físicas, químicas e microestruturais diferentes. 

Quanto à atividade pozolânica, verificou-se que as características das amostras podem interferir nos 

ensaios de pozolanicidade aplicados neste trabalho. Os resultados obtidos para as amostras CCA1 e 

Fração 1-C, nos dois métodos, indicam que o processo de segregação não influenciou na 

pozolanicidade. Estas amostras apresentaram valores de IAP e de variação de condutividade elétrica 

semelhantes. Já para a amostra CCA2, os resultados de pozolanicidade com o cimento demonstram 

que a segregação influenciou na pozolanicidade. A Fração 2-B e Fração 2-C apresentaram valores 

de IAP superiores ao da amostra CCA2.  Considerando às variações de condutividade elétrica, 

apenas a Fração 2-B apresentou maior variação que a amostra CCA2. 
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Resumo. Este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da relação entre os resíduos de 

Poliuretano (PU) e Etileno-acetato de Vinila (EVA), em substituição à areia convencional de 

construção, nas propriedades físicas de absorção de água, densidade relativa e porosidade de 

argamasas álcali-ativadas à base de cinza volante e metacaulim. Através do co-processamento 

envolvendo os processos de moagem e extrusão foram preparados agregados à base de PU/EVA em 

três proporções: 30/70, 50/50 e 70/30. O traço, em massa, adotado para as argamassas álcali- 

ativadas de referência foi de 1:2 (cinza volante + metacaulim : areia convencional de construção). 

As argamassas contendo os resíduos foram preparadas a partir da substituição parcial da areia de 

construção pelo resíduo de PU/EVA em percentagens de 10%, 20%, 30% e 40%, em relação ao 

volume de areia. Em todas as argamassas os ativadores utilizados foram o NaOH e o Na2SiO3. A 

cura das argamassas foi realizada à 80
o
C/21 horas. Com base nos procedimentos da ASTM C 642, 

na idade de 7, 28 e 91 dias, foram determinadas a absorção de água, a porosidade e a densidade 

relativa das argamassas álcali-ativadas. Os valores de absorção de água e porosidade aumentaram na 

medida em que o teor de substituição da areia pelo resíduo aumentou. Para a absorção, os valores 

foram de 5,17% a 17,06%. Para a porosidade, os valores variaram de 16,24% a 29,74%. Para a 

densidade relativa, o comportamento foi inverso: aumentando o teor de substituição da areia pelo 

resíduo, diminuiu o valor da densidade relativa. Os valores ficaram entre 2,10 e 2,48. Portanto, com 

base nesses resultados, as argamassas contendo até 40% de PU/EVA apresentam potencial para 

serem utilizadas na fabricação de elementos não estruturais. 

Introdução 

O estado do Rio Grande do Sul – Brasil enfrenta uma escassez cada vez mais elevada de oferta de 

areia nos centros urbanos para a construção civil em função de menos areais, menos rios possíveis 

de extração e o agravamento do efeito antrópico da própria extração. Aliado a isso e ao fato da 

geração crescente de resíduos industriais, em especial da indústria coureito-calçadista do Vale do 

Rio dos Sinos – Rio Grande do Sul – Brasil, é nessessária a pesquisa e o estudo de alternativas de 

substituição deste agregado natural por resíduos, de forma sustentável, técnicamente viável e 

ambientalmente correta.  

A preocupação com os resíduos oriundos dos processos de fabricação dos componentes para a 

indústria calçadista, acentua-se em todos os cantos do mundo, o que faz com que grandes empresas 

e marcas que atuam na área de calçados e componentes de elevado valor agregado imponham 

exigências técnicas cada vez mais rigorosas aos seus fornecedores, a fim de garantir aos seus 
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clientes finais um produto ecologicamente correto e, além disso, produzido sob condições 

ecologicamente corretas [1]. Citam-se, em especial, os resíduos à base de polímeros termofixos, 

como os laminados a base de poliuretanos e espumas de etileno-acetato de vinila, utilizados nos 

componentes da indústria calçadista e dispostos em aterros industriais como, praticamente, única 

alternativa atual de armazenamento [2]. 

Neste sentido, o estudo tem por objetivo avaliar o efeito da relação entre os resíduos de Poliuretano 

(PU) e Etileno-acetato de Vinila (EVA), em substituição à areia convencional de construção, nas 

propriedades físicas de absorção de água, densidade relativa e porosidade de argamasas álcali-

ativadas à base de cinza volante e metacaulim no desenvolvimento de elementos não estruturais 

para a construção civil (resistência à compressão mínima de 2,5 MPa). 

Materiais e Métodos 

Para o preparo das argamassas álcali-ativadas foram utilizadas a cinza volante (CV), gerada em uma 

usina termelétrica localizada no estado do Rio Grande do Sul (RS), Brasil [3], e o Metacaulim, de 

uso comercial.  

A composição química destes materiais é apresentada na Tabela 1  

Tabela 1: Composição Química das Cinzas Volantes e do Metacaulim Comercial (% em massa) 

Material SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 Na2O TiO2 MgO K2O SO4 

Cinza 

Volante 

63,09 24,02 1,15 6,85 0,22 1,77 0,81 1,75 0,34 

Metacaulim 54,53 41,46 0,01 2,96 0,06 0,00 0,16 0,82 0,00 

Os reagentes utilizados como ativadores alcalinos foram o NaOH (97% pureza) e o Na2SiO3 (P.A.). 

A relação molar Na2O/SiO2 para todas as argamassas foi de 0,325. 

O agregado miúdo (areia) foi utilizado em 5 granulometrias distintas: 2,36; 1,18; 0,60; 0,30 e 0,15. 

Preparo das Amostras dos Resíduos. Os resíduos de laminados sintéticos de PU e de EVA 

(Fig. 1) foram coletados em uma indústria calçadista localizada na região do Vale do Rio dos Sinos, 

no estado do Rio Grande do Sul (RS), Brasil. 

 
A 

 
 

B 

Figura 1: A) Resíduo de Poliuretano (PU) e B) EVA 

Após a coleta, os resíduos foram cominuídos separadamente em um moinho de facas, equipado com 

peneira de malha 6 mm com a finalidade de homogeneizar a sua granulometria. 

Para o co-processamento destes resíduos, foram preparadas 3 diferentes proporções entre PU/EVA: 

30/70, 50/50 e 70/30, conforme Tabela 2. 

Para uma melhor processabilidade e homogeneidade dos resíduos utilizados, as amostras 1, 2 e 3 

foram co-processadas em escala piloto com uma quantidade de EVA virgem e óleo vegetal saturado 

através de uma extrusora monorosca, de capacidade de 5kg/h, com cabeçote de saída em forma 

retangular e calandra acoplada na saída. A extrusora é equipada com uma rosca de perfil simples 

com velocidade de rotação de 50 rpm e contêm quatro estágios de aquecimento localizados no 

início, meio e final da rosca e no cabeçote de saída da extrusora com temperaturas de operação de 

145°C com variação de +/- 3°C nos quatro estágios. 
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Tabela 2: Composição das Amostras (quantidades expressas em massa) 

Amostra Denominação 

da Amostra 

Quantidade de 

Resíduos de 

PU 

Quantidade de 

Resíduos de 

EVA 

Quantidade de 

EVA virgem 

Quantidade de 

Látex 

Quantidade de 

Óleo Vegetal 

Saturado 

1 30/70 

(PU/EVA) 

30 60 10 2 1 

2 50/50 

(PU/EVA) 

50 40 10 2 1 

3 70/30 

(PU/EVA) 

70 20 10 2 1 

Após, o material foi processado em um moinho de facas com peneira de malha 6 mm. O produto 

resultante é ilustrado abaixo (Fig. 2). 

 
Figura 2: Resíduo moído após co-processamento 

Na Tabela 3 é apresentada a caracterização granulométrica das amostras 1, 2 e 3 após o processo de 

cominuição. 

Tabela 3: Distribuição granulométrica das Amostras 1, 2 e 3 

 

Retido (%) Retido acumulado (%) 

Malha (mm) 

Amostra 1 

30/70 

Amostra 2 

50/50 

Amostra 3 

70/30 

Amostra 1 

30/70 

Amostra 2 

50/50 

Amostra 3 

70/30 

2,360 60,08 66,50 77,86 60,08 66,50 77,86 

1,180 27,17 28,80 19,59 87,25 95,30 97,45 

0,600 7,52 2,55 1,22 94,78 97,85 98,67 

0,300 3,45 1,23 0,61 98,22 99,08 99,29 

0,150 1,78 0,92 0,71 100,00 100,00 100,00 

Total 100,00 100,00 100,00 

   
Módulo de Finura 

   

3,40 3,59 3,73 

De acordo com a Tabela 3, pode-se verificar que os Módulos de Finura das amostras 1, 2 e 3 foram 

de 3.40, 3.59 e 3.73, respectivamente, e que o tamanho máximo de agregado das três amostras 

foram de 2,36 mm. Observa-se que o Módulo de Finura aumentou com o incremento do conteúdo 

de poliuretano (PU) na mistura produzido devido ao fato deste apresentar uma característica 

expansiva maior e maior tamanho de partícula, em relação ao resíduo de EVA. Conclui-se ainda que 

os três agregados são considerados agregados miúdo-grosso segundo a norma NBR 9935:2011 [4].  

Preparo das argamassas. Foi preparada uma argamassa referência (branco) com traço em massa 

de 1:2 (cinza volante (CV) + metacaulim (MK): areia) e relação molar Na2O/SiO2 de 0,325 [3, 5, 6, 

7]. Outras doze argamassas foram preparadas havendo a substituição de areia pelos resíduos de 

PU/EVA em teores de 10%, 20%, 30% e 40% ,em relação ao volume de areia, conforme Tabela 4. 
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Tabela 4: Formulação das Argamassas  Álcali-ativadas 

Metacaulim 

(em massa) 

Cinza 

Volante 

(em massa) 

Areia 

 (em massa) 

Relação 

PU/EVA 

% de substituição da 

areia por PU/EVA 

(em volume) 

N/S* Água/cv+mk** 

 

 

 

 

 

 

0,7 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

2 0 0  

 

 

 

 

 

0,325 

 

1,8 30/70 10  

1,6 20  

1,4 30  

1,2 40  

1,8 50/50 10  

1,6 20  

1,4 30  

1,2 40  

1,8 70/30 10  

1,6 20  

1,4 30  

1,2 40  

* N/S relação molar Na2O/SiO2 

* * relação água/CV+MK para que o índice de consistência da argamassa, determinada na flow 

table, fosse de 16±2,0 cm. Este índice foi definido neste trabalho como o ideal para o lançamento das 

argamassas em moldes cilíndricos de Ǿ 5 cm e altura de 10 cm sem a presença de exudação de água [8]. 

Após a determinação do índice de consistência, as argamassas foram lançadas em moldes cilíndricos de 

5cm de diâmetro e 10 cm de altura, de acordo com a Norma NBR 7215:96 [9].As argamassas foram 

curadas à temperatura de 80°C/21 h. Após este período, as amostras foram desenformadas e 

mantidas à temperatura ambiente até as idades de: 7, 28 e 91 dias para os ensaios de absorção de 

água, densidade relativa e porosidade. Os resultados apresentados para cada ensaio são os valores 

médios de 2 corpos de prova para cada idade de ensaio. 

Ensaios de Absorção de Água, Densidade Relativa e Porosidade  

Para a execução dos ensaios físicos de Absorção de Água, Densidade Relativa e Porosidade os 

corpos de prova seguiram a sequência apresentada na norma ASTM C 642:2006, que contempla 

[10] as seguintes etapas: 

 Manter os corpos de prova por no mínimo 24h na estufa entre 100°C e 110°C. Levá-los ao 

dessecador e determinar a massa seca; 

 Manter os corpos de prova submersos em água a temperatura ambiente (aproximadamente 

21°C) por no mínimo 48h e determinar a massa saturada úmida; 

 Ferver em água os corpos de prova por 5h, deixar esfriar por no mínimo 14h e determinar a 

massa saturada após fervura; 

 Determinar a massa aparente através da utilização de uma balança hidrostática. 

Resultados 

Absorção de Água após Imersão. Após realizado os procedimentos citados pela ASTM C 642: 

2006, aplica-se a Equação 1 para o cálculo da Absorção de Água após a imersão. 

% Absorção = [(B-A)/A] x 100                                                   (1) 

Na figura 3 são apresentados o comportamento da absorção de água, ao longo do tempo, para 

diferentes teores de substituição da areia pelos resíduos de PU/EVA para a amostra 1 (30/70). 
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Figura 3: Absorção de Água após Imersão das Argamassas contendo resíduos de PU/EVA 30/70 nas idades de 7, 28 e 

91 dias [%] 

Conforme visualizado na figura 3, em todas as percentagens utilizadas, a absorção de água tem um 

considerável aumento entre as idades de 7 e 28 dias em função da absorção de água pelo resíduo. 

Tendência essa que se estabiliza comparando os valores entre 28 e 91 dias em função da saturação 

da absorção pelo resíduo. A influência do % de substituição da areia pelo resíduo tem influência 

direta na absorção de água, isto é, quanto maior o percentual  de substituição, maior a absorção, fato 

este explicado pela substituição do agregado mineral por um resíduo absorvente. 

Na figura 4 são apresentados o comportamento da absorção de água, ao longo do tempo, para 

diferentes teores de substituição da areia pelos resíduos de PU/EVA para a amostra 2 (50/50). 

  
Figura 4: Absorção de Água após Imersão das Argamassas contendo resíduos de PU/EVA 50/50 nas idades de 7, 28 e 

91 dias [%] 

Assim como na figura 3, na figura 4 observa-se que em todas as percentagens utilizadas, a absorção 

de água tem um considerável aumento entre as idades de 7 e 28 dias. Tendência essa que se 

estabiliza comparando os valores entre 28 e 91 dias. Novamente a influência do % de substituição 
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da areia pelo resíduo tem influência direta na absorção de água, isto é, quanto maior o % de 

substituição, maior a absorção, fato este explicado pela substituição do agregado mineral por um 

resíduo absorvente. Além disso, comparando-se as figuras 3 e 4, observa-se que não há diferença 

importante de absorção de água em relação ao tipo de resíduo utilizado, isto é, 30/70 e 50/50. 

Na figura 5 são apresentados o comportamento da absorção de água, ao longo do tempo, para 

diferentes teores de substituição da areia pelos resíduos de PU/EVA para a amostra 3 (70/30). 

 
Figura 5: Absorção de Água após Imersão das Argamassas contendo resíduos de PU/EVA 70/30 nas idades de 7, 28 e 

91 dias [%] 

Na figura 5, novamente, observa-se que em todas as percentagens utilizadas, a absorção de água tem 

um considerável aumento entre as idades de 7 e 28 dias o que pode ser explicado pelo ganho de 

resistência à compressão obtido por essas amostras neste período [11]. Em relação a estabilidade 

dos valores de abosrção entre 28 e 91 dias, isto esta relacionado a estabilidade mecânica destas 

amostras uma vez que o cimento utilizado é o de alta resistência inicial.  Tendência essa que se 

estabiliza comparando os valores entre 28 e 91 dias em função da estabilização da matriz 

cimentícia. A influência direta do % de substituição da areia pelo resíduo também é observada 

nestas amostras, isto é, quanto maior o % de substituição, maior a absorção, fato este explicado pela 

substituição do agregado mineral por um resíduo absorvente de água [12, 13]. 

Uma outra característica benéfica gerada pela elevada absorção dos agregados leves é a boa 

aderência entre estes e a argamassa álcali-ativada. Essa boa aderência é promovida, por três fatores 

[14]: 

• Devido a absorção do agregado, uma certa quantidade da argamassa entra em seus poros 

formando uma espécie de intertravamento mecânico, melhorando, assim, a aderência agregado 

leve/pasta de cimento; 

• Devido à diferença entre os módulos de elasticidade do agregado e da argamassa ser bem 

menor que a encontrada em argamassas normais, são geradas tensões diferenciais menores entre o 

agregado e a argamassa, promovendo uma melhor aderência entre eles; 

• E por fim, pela  chamada “cura úmida interna” a disponibilidade adicional de água, e 

consequente hidratação, promovida pela cura úmida, ocorre nas proximidades da zona de transição, 

torna-se mais forte a aderência entre o agregado e a matriz. 

Observando as figura 3, 4 e 5 verifica-se que o comportamento das argamassas permaneceu 

semelhante independente do tipo de resíduo utilizado. Conclui-se que, independente de um 

percentual maior ou menor de poliuretano, 30/70 ou 50/50 ou 70/30, a absorção de água se mantém 
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nos mesmos patamares em função das propriedades similares de absorção entre o poliuretano e o 

EVA. 

Densidade Aparente. Após realizado os procedimentos citados pela ASTM C 642: 2006, aplica-

se a Equação 2 para o cálculo da Densidade Aparente. 

Densidade Aparente = [A/(A-D)] x r                                          (2) 
Onde r = densidade da água =1g/cm

3
 

Nas figuras 6, 7 e 8 são apresentados o comportamento da Densidade Aparente, ao longo do tempo, 

para diferentes teores de substituição da areia pelos resíduos de PU/EVA para as amostra 1 (30/70), 

amostra 2 (50/50) e amostra 3 (70/30), respectivamente. 

  
Figura 6: Densidade Aparente das Argamassas contendo 

resíduos de PU/EVA 30/70 nas idades de 7, 28 e 91 dias 

[%] 

Figura 7: Densidade Aparente das Argamassas contendo 

resíduos de PU/EVA 50/50 nas idades de 7, 28 e 91 dias 

[%] 

 

Figura 8: Densidade Aparente das Argamassas contendo resíduos de PU/EVA 70/30 nas idades de 7, 28 e 91 dias [%] 

Observando as figura 6, 7 e 8 verifica-se que para as 3 amostras utilizadas (30/70, 50/50 e 70/30) 

verificou-se absolutamente o mesmo comportamento das argamassas em relação à Densidade 

Relativa, independente do tipo de resíduo utilizado. Evidencia-se, uma queda considerável na 

Densidade Relativa aos 28 dias, em função da evaporação natural na água absorvida previamente 

pelos resíduos após a moldagem e cura inicial diminuindo a massa dos corpos de prova das 

argamassas influenciando na redução da densidade relativa. No entanto, observam-se valores de 

Densidade Relativa muito semelhantes aos 7 e aos 91 dias, evidenciando com o tempo a 

manutenção da absorção de água. 
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Novamente a influência direta do % de substituição da areia pelo resíduo também é observada 

nestas amostras, isto é, quanto maior o % de substituição, menor a Densidade Relativa em função da 

substituição do agregado mineral mais pesado (areia) por um resíduo mais volumoso [12, 13]. 

Porosidade. Após realizado os procedimentos citados pela ASTM C 642: 2006, aplica-se a 

Equação 3 para o cálculo da Porosidade. 

Porosidade = [(C-A)/(C-D)] x100                                          (3) 

Nas figuras 9, 10 e 11 são apresentados o comportamento da Porosidade, ao longo do tempo, para 

diferentes teores de substituição da areia pelos resíduos de PU/EVA para as amostra 1 (30/70), 

amostra 2 (50/50) e amostra 3 (70/30), respectivamente. 

 
 

Figura 9: Porosidade das Argamassas contendo resíduos 

de PU/EVA 30/70 nas idades de 7, 28 e 91 dias [%] 

Figura 10: Porosidade das Argamassas contendo resíduos 

de PU/EVA 50/50 nas idades de 7, 28 e 91 dias [%] 

 
Figura 11: Porosidade das Argamassas contendo resíduos de PU/EVA 70/30 nas idades de 7, 28 e 91 dias [%] 

Observando as figura 9, 10 e 11 consolidam-se as evidências já apresentadas no comportamento da 

Densidade Relativa apresentada nas figuras 6, 7 e 8, onde para as 3 amostras utilizadas (30/70, 

50/50 e 70/30) verificou-se absolutamente o mesmo comportamento das argamassas em relação à 

Porosidade, independente do tipo de resíduo utilizado. Evidencia-se, uma queda considerável na 

Porosidade aos 28 dias, em função das curas das argamassas álcali-ativadas. 

Novamente, no entanto, observam-se valores de Porosidade muito semelhantes entre as idades de 7 

e 91 dias, evidenciando com o tempo a manutenção da absorção de água.. 

Novamente a influência direta do % de substituição da areia pelo resíduo também é observada 

nestas amostras só que desta vez, de forma inversa, isto é, quanto maior o % de substituição, maior 
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a Porosidade em função da substituição do agregado mineral mais pesado (areia) por um resíduo 

mais volumoso [12, 13,14]. 

O efeito da porosidade também pode ser evidenciado em comparação qualitativa com o efeito da 

eflorescência, que são depósitos cristalinos que se formam sobre a superfície das argamassas, 

resultantes da migração e posterior evaporação de soluções aquosas salinizadas. Analisando de 

forma geral a relação entre a eflorescência e o tipo de resíduo utilizado, constatou-se que os corpos 

de prova que utilizaram a relação 70/30 (PU/EVA) foram os que menos sofreram eflorescência, e 

que também apresentaram as menores porosidades aos 91 dias. No entanto, evidenciou-se que todos 

os corpos de prova com porosidade superior a 24%, proporcionam eflorescência sobre a superfície 

das amostras álcali-ativadas, em função de possíveis fatores externos como aquantidade de água da 

formulação, a elevação de temperatura ou a própria umidade relativa do ar [15, 16] 

A eflorescência pode também ter sido causada por outros fatores, como o excesso de sódio que não 

reagiu no material ou cátions de sódio (Na+) “livres” dentro da rede de poros e que migraram para a 

superfície formando cristais [17]. 

Conclusões 

Os resultados apresentados neste estudo evidenciam a influência direta da utilização parcial dos 

resíduos de PU/EVA co-processados como agregados leves para a produção de elementos não 

estruturais para a construção civil nas propriedades físicas de absorção de água, densidade relativa e 

porosidade das argamasas álcali-ativadas à base de cinza volante e metacaulim. 

Observou-se que o percentual de substituição do agregado natural tem inflûencia direta na absorção 

de água, onde percentuais maiores de substituição caracterizam uma maior absorção de água pelas 

argamassas em função da presença de resíduos absorvedores em substituição aos agregados 

minerais. Evidencia-se que há um expressivo aumento da absorção de água entre os 7 e os 28 dias, 

em todas as amostras e uma estabilidade ao comparar a absorção entre os 28 e 91 dias. 

Em comparação com a resistência mecânica de compressão, a característica de absorção de água 

tem um efeito direto, cujo aumento é proporcional à melhora da performance de resistência. 

Na propriedade de Densidade Relativa, a influência é direta, também independentemente do tipo de 

resíduo utilizado. Isto é, a substituição do agregado natural mais pesado pelo resíduo (mais 

volumoso) incorre na redução da densidade relativa. Em todas as amostras, evidencia-se ainda uma 

considerável redução da densidade relativa na idade de 28 dias em função da evaporação da água 

absorvida pelos resíduos durante a preparação e cura das argamassas e uma densidade relativa aos 

91 dias muito similar aos valores iniciais na idade de 7 dias. 

Os valores encontrados para a porosidade completam a sequência dos ensaios das características 

físicas, onde o efeito do aumento da porosidade é exatamente proporcional ao % de adição do 

resíduo, isto é, quanto maior o % de adição, maior a porosidade, apresentando inclusive evidências 

de eflorescência nos corpos de prova com porosidade superior a 24%. 
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Resumo. A casca de arroz quando queimada em temperatura controlada deixa de ser um resíduo e 

passa a ser um material amorfo, denominado sílica da casca de arroz (SCA), com características 

pozolânicas. A técnica de combustão em leito fluidizado mostra-se eficaz, resultando em uma sílica 

da casca de arroz de alta qualidade e homogeneidade, o que possibilita sua utilização em dosagens 

de concretos e argamassas como adição ou na substituição parcial do cimento Portland. Este 

trabalho avalia por meio do índice de atividade pozolânica (IAP) a pozolanicidade da SCA, obtida 

pela técnica de fluidização, e compara com outras pozolanas, tais como, cinza volante (CV) e sílica 

ativa (SA). Para essa avaliação, os testes foram realizados de acordo com a norma brasileira NBR 

5752, ensaiados com cimento Portland brasileiro CPII-Z e mantendo-se a relação água/aglomerantes 

(a/agl) para o índice de consistência padrão (225±5mm) estabelecido na mesma norma. A fim de 

manter a consistência padrão para uma mesma relação a/agl acrescentou-se aditivo químico 

superplastificante (SP). Os resultados dos ensaios indicaram que para SCA o IAP das amostras com 

alteração da relação a/agl aos 28 dias foi inferior ao mínimo previsto em norma (IAP<75%). 

Entretanto as amostras contendo cimento e SP, que tiveram relação a/agl mantidas constante, 

apresentaram aos 28 dias IAP superior ao mínimo (IAP>75%), caracterizando assim a SCA como 

uma adição mineral.  

Introdução 

A utilização de pozolanas como alternativa ao uso do cimento Portland vem sendo altamente 

introduzida há algumas décadas, seja visando redução de custos, maior desempenho, aumento da 

durabilidade e ainda questões ambientais, visto que a produção do cimento Portland consome 

enorme quantidade de energia e emite grande quantidade de CO2 [1]. Pozolanas são materiais que 

em sua composição apresentam sílica e alumínio e que por si só possuem pouca ou nenhuma 

propriedade cimentante, mas na presença de água reagem quimicamente com o hidróxido de cálcio 

de modo a formar compostos que possuem propriedades cimentícias [2]. Assim, no cimento 

Portland o hidróxido de cálcio liberado pela hidratação dos silicatos reage com a pozolana 

resultando em silicatos de cálcio hidratados adicionais, que são os produtos mais estáveis do 

cimento Portland, responsáveis pela resistência e durabilidade das argamassas [3]. A casca de arroz 

é subproduto do processo de obtenção dos grãos de arroz. A partir de um sistema de combustão em 

leito fluidizado é utilizada a casca de arroz para a geração de energia elétrica renovável e dessa 

combustão com temperatura controlada, uma sílica da casca de arroz amorfa e com elevada 

reatividade é obtida [4]. Quando realizados ensaios de índice de atividade pozolânica (IAP) com 

cimento para as adições minerais, é visto que o aumento do consumo de água necessário para a 

obtenção da consistência padrão das argamassas influencia diretamente nos resultados de IAP 

[5][6]. Consequentemente com o aumento do consumo de água, há uma perda de resistência à 

compressão, não atingindo assim o IAP mínimo de 75%. Entretanto quando mantida a relação 
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água/aglomerantes da argamassa de referência e obtida consistência padrão com aditivo 

superplastificante, o IAP demonstra valores de aproximadamente 101% para a sílica da casca de 

arroz [7]. 

Dessa forma, esse estudo demonstra o IAP da sílica de casca de arroz, da cinza volante e da sílica 

ativa. Para manter a mesma trabalhabilidade determinada na norma NBR 5752 das argamassas 

produzidas com as pozolanas, essas foram produzidas com diferentes relações a/agl. Com o objetivo 

de compara-las foram produzidas outras argamassas mantendo-se a relação a/agl da argamassa de 

referência (produzida somente com cimento Portland), sendo estas corrigidas com 

superplastificante. 

Materiais e Métodos 

Materiais. Os materiais utilizados para o desenvolvimento do trabalho foram: sílica da casca de 

arroz (SCA) comercializa pela empresa Pilecco Nobre juntamente com a Geradora de Energia 

Elétrica de Alegrete (GEEA), comercialmente chamada Silcca Nobre SCI; cinza volante (CV) 

proveniente da termoelétrica de Candiota localizada no estado do Rio Grande do Sul; sílica ativa 

(SA), comercializada pela empresa Silmix; Cimento Portland brasileiro CP II-Z; areia normal 

brasileira do Instituto de Pesquisas Tecnológicas nas frações granulométricas: grossa (#16), média 

grossa (#30), média fina (#50) e fina (#100); e aditivo superplastificante à base de policarboxilato 

ADVA CAST 527 comercializado pela empresa GRACE, com as características conforme 

apresentado na Tabela 48. 

Tabela 48: Características do aditivo superplastificante utilizado. 

Aditivo Químico pH Sólidos (%) Massa Específica (g/cm³) 

ADVA CAST 527 - 

GRACE 
5,0 34,0 1,06 

Para as adições minerais e o cimento Portland foram determinadas, as massas específicas por meio 

do frasco volumétrico de Le Chatelier NBR NM 23:2001 [11], as áreas específicas, os diâmetros 

médios e as compacidades por demanda d’agua conforme apresentado na Tabela 49. 

Tabela 49: Características físicas do cimento e adições minerais. 

Materiais Massa Específica [g/cm³] Área Específica [m²/kg] Diâmetro Médio [μm] Compacidade 

Cimento CP II-Z 2,93 347 16,6 0,543 

Sílica da casca de 

arroz 
2.03 21.142 14,1 0,495 

Cinza volante 1,89 3.630 22,17 0,56 

Sílica ativa 2,085 28.000 0,42 0,40 

Na Figura 43 são mostradas as curvas granulométricas do cimento Portland e da sílica de casca de 

arroz.  
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Figura 43: (a) Curvas granulométricas do cimento CP II-Z e da sílica da casca de arroz; (b) Análise de difração de raios-

X da SCA. 
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De acordo com a Figura 43(a) é possível observar que as curvas são praticamente iguais. Na Figura 

43(b) pode ser observado que a SCA apresenta uma estrutura tipicamente amorfa, uma vez que o 

difratograma mostra um alargamento dos seus picos e o aparecimento de bandas. 

A NBR 12653/13 [8], que classifica os materiais pozolânicos, lista algumas exigências químicas e 

físicas com as quais estes materiais devem estar em conformidade. Segundo esta norma o limite 

máximo de perda ao fogo para as pozolanas é de 6%. A Tabela 50 apresenta as características 

químicas da sílica de casca de arroz. Conforme observado na Tabela 50 a SCA apresenta perda ao 

fogo menor que a máxima permitida por norma (3,5%). Outro fator químico exigido pela norma é 

que o somatório dos compostos SiO2+Al2O3+Fe2O3 deve ser no mínimo de 50%. Conforme 

observado na Tabela 50 a SCA apresenta um somatório dos compostos de 91,53% atendendo a esta 

exigência. Em relação às impurezas encontras na SCA, como óxido de ferro (Fe2O3), magnésio 

(MgO) e cálcio (CaO), a soma destas é muito baixa, 0,73%. 

Tabela 50: Características químicas da sílica da casca de arroz. 

Sílica da Casca de Arroz 

Perda do 

Fogo 

(%) 

SiO2  

(%) 

Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

MgO 

(%) 

SO3 

(%) 

Na2O 

(%) 
CaO (%) 

K2O 

(%) 

MnO 

(%) 

P2O5 

(%) 

3,50 91,48 0,00 0,05 0,32 0,15 0,04 0,36 1,40 0,32 0,45 

A Tabela 51 apresenta as caraterísticas físico-químicas do cimento. 

Tabela 51: Características físico-químicas do cimento. 

Cimento Portland CP II-Z 

Perda ao 

Fogo 

(%) 

CO2 

(%) 

MgO 

(%) 

SO3 

(%) 

Resíduo 

Insolúvel 

(%) 

Equivalente 

Alcalino 

(%) 

Expansão 

Quente 

(mm) 

Início 

de Pega 

(h) 

Fim de 

Pega 

(h) 

Consistência 

Normal 

(%) 

# 200 

(%) 

5,34 4,37 5,87 4,37 12,80 0,74 0,55 04:10 05:50 26,80 3,10% 

Métodos. O ensaio de índice de atividade pozolânica (IAP) estabelecido pela NRB 5752 [9] é 

basicamente uma comparação entre as resistências médias à compressão, da argamassa referência 

moldada sem adição mineral e das argamassas contendo os materiais pozolânicos (substituição de 

35% do cimento em massa). As resistências à compressão foram obtidas por meio de testes 

realizados em uma máquina de ensaios universais da marca EMIC mostrada na Figura 45. A 

característica comum a todas as argamassas é consistência padrão (225±5mm) obtida por meio de 

abatimento na mesa flow table conforme mostrada na Figura 44. A determinação do índice de 

consistência normal e das resistências à compressão das argamassas foram executados com base na 

NBR 7215 [10].  

Dessa forma, foram moldadas as seguintes misturas, conforme identificadas na Tabela 52: uma 

argamassa de referência usando somente cimento Portland; três argamassas contendo SCA, CV e 

SA respectivamente, sendo inicialmente alterada a relação a/agl para obtenção da consistência 

padrão; duas argamassas contendo SCA e SA respectivamente, sendo que para estas foi mantida a 

relação a/agl da argamassa referência e adicionado SP para obtenção da consistência padrão. 

Apresentação e Análise dos Resultados 

Para cada uma das argamassas foram moldados três corpos de prova cilíndricos de dimensões 

50x100 mm. A relação a/aglomerantes, consistência padrão, teor de superplastificante e as 

quantidades de cimento e pozolanas são apresentadas na Tabela 53. Cabe salientar que as 

quantidades de areia foram constantes para todas as argamassas (234 gramas de cada fração). É 

possível observar nas dosagens em que não se manteve a relação a/agl da argamassa referência 

(B1,D1 e E1) que as relações a/agl foram bastante elevadas devido ao aumento da área específica 

das pozolanas em relação a área do cimento. No que diz respeito a sílica ativa, cabe ressaltar que o 

diâmetro médio é muito inferior ao do cimento, exigindo assim uma maior quantidade de água 

(38%) para envolver todas as partículas e alcançar a mesma consistência padrão. Para a argamassa 
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contendo sílica de casca de arroz foi necessário um acréscimo de 24% de água a mistura. Para 

manter a consistência padrão e a mesma relação a/agl da argamassa de referência foram usados 

0,08% e 0,5% de aditivo superplastificante, respectivamente, para as argamassas C1 e F1. Nota-se, 

que o uso de aditivo foi maior para a argamassa contendo SA, reforçando o maior uso de água na 

mistura E1. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 44: Determinação de consistência na mesa flow table. (a) adensamento da argamassa no molde; (b) medida do 

espalhamento. 

  
(a) (b) 

Figura 45: (a) Máquina para ensaios universais; (b) Detalhamento ensaio de compressão. 

Tabela 52: Nomenclatura das argamassas estudadas. 

A1 Argamassa Referência 

B1 Argamassa com SCA 

C1 Argamassa com SCA; mantida a relação a/agl de A1 com SP 

D1 Argamassa com CV 

E1 Argamassa com AS 

F1 Argamassa com SA; mantida a relação a/agl de A1 com SP 

Índice de Atividade Pozolânica. O índice de atividade pozolânica da sílica da casca de arroz, 

cinza volante e sílica ativa, representadas pela comparação das resistências mecânicas à compressão 
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são mostradas na Figura 46 através das curvas típicas de tensão x deformação das argamassas 

ensaiadas. É possível observar os ângulos diferentes das curvas, que influenciam diretamente no 

módulo de elasticidade das argamassas. 

Tabela 53: Especificação e quantitativo dos materiais utilizados para a dosagem das argamassas. 

 A1 B1 C1 D1 E1 F1 

Relação a/agl 0,55 0,68 0,55 0,58 0,85 0,55 

Consistência (mm) 225,00 230 226,00 222,00 222,00 225,00 

Cimento (g) 321,00 202,8 202,8 202,80 202,80 202,80 

Pozolana (g) 0,00 75,66 75,66 70,44 77,71 77,71 

Água (g) 172,24 190,0 152,63 157,40 239,00 151,01 

SP (%) 0,00 0,00 0,08% 0,00 0,00 0,5% 

 
Figura 46 - Curvas típicas de tensão x deformação das argamassas. 

A Tabela 54 apresenta os resultados médios de resistência à compressão e os módulos de 

elasticidade das argamassas, com desvio padrão e coeficiente de variação. Além desses, é 

apresentado o IAP das argamassas contendo cimento e das argamassas contendo cimento e SP. 

Segundo a NBR 12653 [8] as adições podem ser caracterizadas como materiais pozolânicos quando 

a razão entre a resistência média à compressão da argamassa contendo pozolana e a resistência 

média à compressão da argamassa referência resultar um IAP igual ou superior a 75%. É possível 

observar na Tabela 54 que os coeficientes de variação são relativamente baixos, o que demonstra a 

qualidade dos ensaios realizados. 

Tabela 54: Resistência à compressão, módulo de elasticidade e IAP das argamassas. 

 A1 B1 C1 D1 E1 F1 

Resistência à Compressão (MPa) 35,03 21,51 31,21 21,24 20,15 40,23 

Desvio Padrão 0,20 1,08 0,39 0,82 0,70 2,44 

C.V. (%) 0,56 5,13 1,25 3,85 3,48 6,05 

Módulo de Elasticidade (GPa) 34,70 26,01 31,91 20,85 16,79 31,86 

Desvio Padrão 0,69 1,57 1,43 0,62 1,64 0,78 

C.V. (%) 1,98 6,05 4,48 2,96 9,75 2,45 

IAP com Cimento (%) - 60,12 - 60,64 57,54 - 

IAP com Cimento e SP (%) - - 88,51 - - 114,84 

No que se refere ao IAP das argamassas contendo cimento Portland e corrigindo a relação 

água/aglomerantes (B1, D1 e E1), é possível observar que os índices foram abaixo do valor mínimo 

exigido por norma (75%). Isso já era esperado, uma vez que a relação a/agl para essas misturas foi 
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maior que a da argamassa referência, consequentemente perdas de resistência são previstas. Cabe 

salientar que para a mistura D1 o acréscimo na quantidade de água foi pequeno, e mesmo assim o 

índice foi baixo. Isso pode ter ocorrido, uma vez que o diâmetro médio da cinza volante é de 22,17 

m, e a reação com o hidróxido de cálcio não foi suficiente para elevar a resistência mecânica dessa 

argamassa. Além disso, a forma geométrica da cinza volante é esférica, o que contribui para a 

consistência, sem elevar o consumo de água. 

No que se refere ao IAP das argamassas produzidas com cimento e adições, mantidas a relação a/agl 

da argamassa de referência e corrigidas a consistência padrão com o uso de aditivo 

superplastificante (C1, F1) é possível observar que os índices obtidos são maiores que o valor 

mínimo de 75 % para serem consideradas como pozolanas. A mistura C1 (argamassa com SCA) 

apresentou IAP 18 % superior ao mínimo exigido. Já a argamassa F1 (argamassa com SA) 

apresentou IAP 53 % maior que o mínimo exigido por norma. 

Dessa forma, pode ser observado que a alteração da relação a/agl influencia diretamente nos 

resultados do índice de atividade pozolânica, sendo necessário manter a relação a/agl das 

argamassas com pozolana iguais a da argamassa de referência e corrigir a consistência padrão com o 

uso de aditivo químico. 

No que diz respeito ao módulo de elasticidade, pode ser observado na Tabela 54 que os valores 

diminuíram consideravelmente quando alterado a relação a/agl das argamassas. No entanto, quando 

mantida a relação, essa variação foi pequena, menor que 11%. 

Conclusões 

As principais conclusões referentes ao presente trabalho são listadas a seguir. 

- Para manter a consistência padrão das argamassas contendo como adição sílica da casca de arroz 

foi necessário o uso de aproximadamente 24% a mais de água com relação à argamassa de 

referência. Na argamassa contendo sílica ativa foi necessário aproximadamente 38% a mais de água. 

Esses aumentos significativos de água se fazem necessários, visto que a área superficial da sílica da 

casca de arroz é 60 vezes maior que a do cimento e a da sílica ativa é 81 vezes maior que a do 

cimento. 

- Para manter a consistência padrão foi necessário o uso de 0,08% de superplastificante para a 

argamassa contendo sílica da casca de arroz e 0,5% na argamassa contendo sílica ativa. 

- O aumento do consumo de água proporcionou perda na resistência à compressão das argamassas e 

assim não foi alcançado o índice de atividade pozolânica mínimo de 75%. 

- Quando utilizado aditivo superplastificante e mantida a relação água/aglomerante das argamassas 

referência, o índice de atividade pozolânica foi superior aos 75%, necessários de acordo a norma, 

para as argamassas contendo sílica da casca de arroz e sílica ativa. 

- O módulo de elasticidade apresentou diminuição em seus valores quando corrigida a quantidade 

de água das misturas. Por outro lado, quando mantida a relação água/aglomerantes com 

superplastificante, a diminuição do módulo foi menor que 11 % em relação à argamassa de 

referência. 

- A sílica de casca de arroz mostrou atividade pozolânica satisfatória de acordo com a norma 

vigente. Dessa forma, esse subproduto agroindustrial pode ser usado como material pozolânico em 

construções de cimento Portland. 
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Resumo. A contribuição deste estudo está em investigar o uso de resíduos têxteis recobertos com 

poliuretano (PU) co-processados com etileno-acetato de vinila (EVA) como agregados leves em 

matrizes à base de argamassas álcali-ativadas, visando o desenvolvimento de elementos não 

estruturais para a construção civil. Os resíduos de PU/EVA foram co-processados em 3 diferentes 

proporções: 30/70, 50/50 e 70/30. Argamassas álcali-ativadas de referência foram preparadas com 

traço, em massa, de 1:2 (cinza volante + metacaulim: areia convencional de construção). As 

argamassas contendo os resíduos de PU/EVA foram preparadas a partir da substituição parcial da 

areia de construção pelo resíduo em percentagens de 10%, 20%, 30% e 40%, em relação ao volume 

de areia. Em todas as argamassas os ativadores utilizados foram o NaOH e o Na2SiO3. As 

argamassas foram curadas à temperatura de 80°C/21 h. Após este período, as amostras foram 

desformadas e mantidas à temperatura ambiente até as idades de: 7, 28 e 91 dias, para ensaios de 

resistência à compressão; 7 dias, para os ensaios ambientais de lixiviação e solubilização. Na idade 

de 7 dias, as argamassas 30/70 e 70/30, contendo 10% e 20% de PU/EVA, atingiram valores de 

resistência à compressão superiores aos elementos de vedação convencional (mínimo 2,5 MPa). Na 

idade de 28 dias, as argamassas 30/70 e 50/50, contendo 30% de PU/EVA, atingiram resistências à 

compressão acima de 2,5 MPa. Por fim, argamassas contendo 40% de PU/EVA (amostra 50/50) 

atingiram 3,15 MPa na idade de 91 dias, consolidando ainda mais o objetivo proposto de sua 

utilização como agregado leve. Sob o aspecto ambiental, não foram detectadas substâncias 

perigosas nos extratos lixiviado e solubilizado em nenhuma das argamassas contendo resíduos de 

PU/EVA, independente do traço utilizado. 

Introdução 

Um dos grandes problemas ambientais da atualidade é o elevado volume de resíduos sólidos 

gerados pela indústria para suprir a demanda por bens de consumo da população mundial. A cadeia 

produtiva de calçados não destoa desta realidade, gerando elevadas quantidades de material de 

descarte nas regiões onde o complexo produtivo está instalado. Exemplos destes materiais são os 

resíduos de etileno-acetato de vinila (EVA) e laminados sintéticos de poliuretano (PU), 

encaminhados a centros de armazenamento permanente devido à falta de métodos de reintrodução 

destes materiais ao processo fabril [1, 2]. 

Neste sentido, o estudo tem por objetivo avaliar a viabilidade técnica do uso de resíduos co-

processados de PU/EVA como agregados leves em matrizes à base de argamassas álcali-ativadas, 

visando o desenvolvimento de elementos não estruturais para a construção civil (resistência à 

compressão mínima de 2,5 MPa). 
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Conforme outras pesquisas, o poliuretano em pó ou em partículas é muito utilizado na construção 

civil. Por serem excelentes absorvedores de líquidos, geralmente óleos, sua utilização em larga 

escala na construção civil é explicada propiciando uma considerável redução de peso, isolamento 

térmico e acústico e de fácil aplicação pela plasticidade da massa cimentícia. A utilização de 

compostos poliuretânicos em elementos da construção civil trás inúmeras vantagens adicionais 

indiretas, tais como: 

• Reduzir um resíduo que se encontra como sub-produto da indústria coureiro-calçadista, 

causando problemas de saúde e degradação ambiental; 

• Otimizar a vida útil dos aterros sanitários, já que a degradação dos resíduos de poliuretanos 

podem durar até 240 anos; 

• Reduzir o consumo das fontes naturais de agregados normalmente empregados em artefatos de 

cimento; 

• Reduzir a emissão atmosférica de alguns poluentes; 

• Reduzir os riscos à saúde pública; 

• Reduzir a sobrecarga em edificações, pelo fato do poliuretano e do EVA possuirem uma 

densidade baixa. 

Aliado a esse fato, os cimentos de baixo impacto ambiental [3] [4] [5] [6] [7], obtidos pela álcali-

ativação de cinzas volantes, oriundas da queima de carvão mineral para a geração de energia elétrica 

tem a propriedade de incorporar outros agregados, em substituição aos tradicionais, como a areia. 

Tem-se portanto a fusão destes dois conceitos apresentados. 

Materiais e Métodos 

Para o preparo das argamassas álcali-ativadas foram utilizadas a cinza volante (CV), gerada em uma 

usina termelétrica localizada no estado do Rio Grande do Sul (RS), Brasil [3], e o Metacaulim, de 

uso comercial.  

A composição química destes materiais é apresentada na Tabela 1  

Tabela 1: Composição Química das Cinzas Volantes e do Metacaulim Comercial (% em massa) 

Material SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 Na2O TiO2 MgO K2O SO4 

Cinza 

Volante 

63,09 24,02 1,15 6,85 0,22 1,77 0,81 1,75 0,34 

Metacaulim 54,53 41,46 0,01 2,96 0,06 0,00 0,16 0,82 0,00 

Os reagentes utilizados como ativadores alcalinos foram o NaOH (97% pureza) e o Na2SiO3 (P.A.). 

A relação molar Na2O/SiO2 para todas as argamassas foi de 0,325. 

O agregado miúdo (areia) foi utilizado em 5 granulometrias distintas: 2,36; 1,18; 0,60; 0,30 e 0,15. 

Preparo das Amostras dos Resíduos. Os resíduos de laminados sintéticos de PU e de EVA 

(Fig. 1) foram coletados em uma indústria calçadista localizada na região do Vale do Rio dos Sinos, 

no estado do Rio Grande do Sul (RS), Brasil. 

 
A 

 
 

B 

Figura 1: A) Resíduo de Poliuretano (PU) e B) EVA 
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Após a coleta, os resíduos foram cominuídos separadamente em um moinho de facas, equipado com 

peneira de malha 6 mm com a finalidade de homogeneizar a sua granulometria. 

Para o co-processamento destes resíduos, foram preparadas 3 diferentes proporções entre PU/EVA: 

30/70, 50/50 e 70/30, conforme Tabela 2. 

Tabela 2: Composição das Amostras (quantidades expressas em massa) 

Amostra Denominação 

da Amostra 

Quantidade de 

Resíduos de 

PU 

Quantidade de 

Resíduos de 

EVA 

Quantidade de 

EVA virgem 

Quantidade de 

Látex 

Quantidade de 

Óleo Vegetal 

Saturado 

1 30/70 

(PU/EVA) 

30 60 10 2 1 

2 50/50 

(PU/EVA) 

50 40 10 2 1 

3 70/30 

(PU/EVA) 

70 20 10 2 1 

Para uma melhor processabilidade e homogeneidade dos resíduos utilizados, as amostras 1, 2 e 3 

foram co-processadas em escala piloto com uma quantidade de EVA virgem e óleo vegetal saturado 

através de uma extrusora monorosca, de capacidade de 5kg/h, com cabeçote de saída em forma 

retangular e calandra acoplada na saída. A extrusora é equipada com uma rosca de perfil simples 

com velocidade de rotação de 50 rpm e contêm quatro estágios de aquecimento localizados no 

início, meio e final da rosca e no cabeçote de saída da extrusora com temperaturas de operação de 

145°C com variação de +/- 3°C nos quatro estágios. 

Após, o material foi processado em um moinho de facas com peneira de malha 6 mm. O produto 

resultante é ilustrado abaixo (Fig. 2). 

 
Figura 2: Resíduo moído após co-processamento 

Na Tabela 3 é apresentada a caracterização granulométrica das amostras 1, 2 e 3 após o processo de 

cominuição. 

Tabela 3: Distribuição granulométrica das Amostras 1, 2 e 3 

 

Retido (%) Retido acumulado (%) 

Malha (mm) 

Amostra 1 

30/70 

Amostra 2 

50/50 

Amostra 3 

70/30 

Amostra 1 

30/70 

Amostra 2 

50/50 

Amostra 3 

70/30 

2,360 60,08 66,50 77,86 60,08 66,50 77,86 

1,180 27,17 28,80 19,59 87,25 95,30 97,45 

0,600 7,52 2,55 1,22 94,78 97,85 98,67 

0,300 3,45 1,23 0,61 98,22 99,08 99,29 

0,150 1,78 0,92 0,71 100,00 100,00 100,00 

Total 100,00 100,00 100,00 

   
Módulo de Finura 

   

3,40 3,59 3,73 

De acordo com a Tabela 3, pode-se verificar que os Módulos de Finura das amostras 1, 2 e 3 foram 

de 3.40, 3.59 e 3.73, respectivamente, e que o tamanho máximo de agregado das três amostras 

foram de 2,36 mm. Observa-se que o Módulo de Finura aumentou com o incremento do conteúdo 
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de poliuretano (PU) na mistura produzido devido ao fato deste apresentar uma característica 

expansiva maior e maior tamanho de partícula, em relação ao resíduo de EVA. Conclui-se ainda que 

os três agregados são considerados agregados miúdo-grosso segundo a norma NBR 9935:2011 [4].  

Preparo das argamassas. Foi preparada uma argamassa referência (branco) com traço em massa 

de 1:2 (cinza volante (CV) + metacaulim (MK): areia) e relação molar Na2O/SiO2 de 0,325 [3, 5, 6, 

7]. Outras doze argamassas foram preparadas havendo a substituição de areia pelos resíduos de 

PU/EVA em teores de 10%, 20%, 30% e 40% ,em relação ao volume de areia, conforme Tabela 4. 

Tabela 4: Formulação das Argamassas  Álcali-ativadas 

Metacaulim 

(em massa) 

Cinza 

Volante 

(em massa) 

Areia 

 (em massa) 

Relação 

PU/EVA 

% de substituição da 

areia por PU/EVA 

(em volume) 

N/S

* 

Água/cv+mk** 

 

 

 

 

 

 

0,7 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

2 0 0  

 

 

 

 

 

0,3

25 

 

1,8 30/70 10  

1,6 20  

1,4 30  

1,2 40  

1,8 50/50 10  

1,6 20  

1,4 30  

1,2 40  

1,8 70/30 10  

1,6 20  

1,4 30  

1,2 40  

* N/S relação molar Na2O/SiO2 

* * relação água/CV+MK para que o índice de consistência da argamassa, determinada na flow 

table, fosse de 16±2,0 cm. Este índice foi definido neste trabalho como o ideal para o lançamento das 

argamassas em moldes cilíndricos de Ǿ 5 cm e altura de 10 cm sem a presença de exudação de água [8]. 

Após a determinação do índice de consistência, as argamassas foram lançadas em moldes cilíndricos de 

5cm de diâmetro e 10 cm de altura, de acordo com a Norma NBR 7215:96 [9].As argamassas foram 

curadas à temperatura de 80°C/21 h. Após este período, as amostras foram desenformadas e 

mantidas à temperatura ambiente até as idades de: 7, 28 e 91 dias, para ensaios de resistência à 

compressão; 7 dias, para os ensaios de lixiviação e solubilização. O resultado de resistência à 

compressão apresentado é o valor médio de 3 corpos de prova para cada idade de ensaio. 

Ensaios de Lixiviação e Solubilização. Os corpos de prova ensaiados à compressão na idade de 

7 dias foram utilizados para a realização dos ensaios de lixiviação ABNT NBR 10005:2004 e 

solubilização ABNT NBR 10006:2004. O objetivo dos ensaios é a extração de substâncias presentes 

em componentes sólidos através da sua dissolução em um líquido visando diferenciar os resíduos 

classificados pela ABNT NBR 10004:2004 como Classe I- perigosos e Classe II- não perigosos. 

Após ensaios de Lixiviação e Solubilização, os extratos foram analisados por Cromatografia Gasosa 

no intuito de analisar a presença de Tolueno ou Metil-etil-cetona (MEK), solventes estes presentes 

tanto na produção de laminados a base de poliuretanos como na diluição dos próprios componentes 

das resinas poliuretânicas originais. 
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Resultados 

Resistência à Compressão. A Tabela 5 apresenta os valores médios de resistência à Compressão 

dos corpos de prova testados e seus respectivos valores de Desvio Padrão. 

Tabela 5: Valores Médios da Resistência à Compressão das Amostras em distintas idades [MPa] 

Resíduo 

Utilizado 

% de 

Substituição 

Resistência à 

Compressão 

após 7 dias 

Desvio 

Padrão 

Resistência à 

Compressão 

após 28 dias 

Desvio 

Padrão 

Resistência à 

Compressão 

após 91 dias 

Desvio 

Padrão 

Sem Resíduo 0 7,17 1,17 11,93 0,36 10,08 4,97 

30 / 70 10 3,56 0,72 7,46 2,32 9,51 0 

30 / 70 20 3,10 0,22 4,15 0,21 3,90 0,25 

30 / 70 30 2,57 0 3,64 0 3,83 0,61 

30 / 70 40 0,83 0,16 1,43 0,03 1,48 0,15 

50 / 50 10 4,07 0,51 12,20 0,31 11,55 0,25 

50 / 50 20 1,76 0,26 5,05 0,90 5,53 0,94 

50 / 50 30 1,74 0,15 3,34 0,12 4,86 0,26 

50 / 50 40 1,11 0,06 3,07 0,16 3,15 0,16 

70 / 30 10 3,26 1,02 6,81 1,05 5,92 1,12 

70 / 30 20 2,55 0,34 2,32 0,10 3,43 1,60 

70 / 30 30 1,32 0,12 2,41 0,25 1,54 0,54 

70 / 30 40 0,92 0,02 1,42 0,12 0,45 0,10 

Na figura 3 são apresentados o comportamento da resistência à compressão média, ao longo do 

tempo, para diferentes teores de substituição da areia pelos resíduos de PU/EVA para a amostra 1 

(30/70). 

 
Figura 3: Resistência à Compressão Média das Argamassas contendo resíduos de PU/EVA 30/70 nas idades de 7, 28 e 

91 dias [MPa] 

Conforme visualizado na figura 3, a resistência mínima de 2,5 MPa somente não foi atingida pelas 

amostras contendo 40% de PU/EVA, independente da idade. Ou seja, para amostras 30/70 o teor 

máximo ideal para substituição da areia pelo PU/EVA é de 30 %.  

Na figura 4 são apresentados o comportamento da resistência à compressão média, ao longo do 

tempo, para diferentes teores de substituição da areia pelos resíduos de PU/EVA para a amostra 2 

(50/50). 
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Figura 4: Resistência à Compressão Média das Argamassas contendo resíduos de PU/EVA 50/50 nas idades de 7, 28 e 

91 dias [MPa] 

Na figura 4 observa-se na idade de 7 dias que apenas as amostras contendo 10% de PU/EVA 

atingiram resistência superior a 2,5 MPa. Esta resistência é superada para as amostras contendo 20, 

30 e 40% a partir da idade de 28 dias. É interessante notar que para as amostras 50/50 PU/EVA o 

teor de 40% atingiu a resistência aos 28 dias, diferente das amostras 30/70 que não atingiram esta 

resistência em nenhuma das idades analisadas. Neste caso, amostras preparadas com 50/50 

poderiam ter a substituição de 40% da areia pelo resíduo de PU/EVA para o preparo de elementos 

não estruturais da construção civil, o que seria muito interessante sob o aspecto sustentável da 

cadeia produtiva do setor coureiro-calçadista, em função aos elevados gastos com a correta 

disposição destes resíduos pós consumo. Além disso, a carência de areia disponível no estado do 

Rio Grande do Sul – Brasil para a construção civil e sua extração cada vez mais comprometedora 

sob o aspecto antrópico ao meio ambiente impõe a necessidade de alternativas sustentáveis e eco-

eficientes [10, 11]. 

Na figura 5 são apresentados o comportamento da resistência à compressão média, ao longo do 

tempo, para diferentes teores de substituição da areia pelos resíduos de PU/EVA para a amostra 3 

(70/30). 

Na figura 5 constata-se que na idade de 7 dias somente amostras contendo 10% do resíduo 

atingiram resistências acima de 2,5 MPa. As amostras com 20% atingem a resistência de 3,4 MPa 

somente na idade de 91 dias. 

Observando as figura 3, 4 e 5 observa-se que houve decréscimo da resistência à compressão na 

medida em que houve o aumento do teor de substituição da areia pelo resíduo de PU/EVA. 

Portando, concentrações mais elevadas do resíduo contribuíram para diminuir a resistência final à 

compressão das amostras ativadas [12]. 

Ao comparar os tipos de relações entre PU e EVA utilizadas, observa-se que o desempenho das 

amostras que utilizaram uma dosagem 50/50 (Fig. 4) apresentaram desempenhos superiores às suas 

amostras similares com outros resíduos (Fig. 3 e Fig. 5). 

Neste sentido, com base na resistência à compressão o teor ideal entre PU/EVA seria o de 50%, pois 

com este percentual podem ser produzidos componente não estruturais para a construção civil 

(resistência mínima de 2,5 MPa) com substituições de 40% de areia pelo resíduo, considerando que 

esta resistência pode ser alcançada já na idade de 28 dias, trazendo uma ótima combinação como 
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alternativa ambiental de substituição de agregados tradicionais, como a areia [13, 14, 15, 16, 17, 

18]. 

 
Figura 5: Resistência à Compressão Média das Argamassas contendo resíduos de PU/EVA 70/30 nas idades de 7, 28 e 

91 dias [MPa] 

Ensaios de Lixiviação e Solubilização. O objetivo do ensaio de lixiviação é a extração de 

substâncias presentes em componentes sólidos através da sua dissolução num líquido visando 

diferenciar os resíduos classificados pela ABNT NBR 10004: 2004 como Classe I-Perigosos e 

Classe II-Não perigosos [19, 20]. Para o procedimento de lixiviação, é necessário determinar uma 

solução de extração tendo como base o pH do resíduo a ser lixiviado conforme a NBR 10005:2004 

item 5.1.3 [21].  

Foram realizados ensaios de caracterização em todas as amostras das argamassas álcali-ativadas 

produzidas, que utilizaram as proporções de 10, 20, 30 e 40% em volume de substituição de areia 

dos 3 tipos de resíduos preparados na combinação de PU/EVA: 30/70, 50/50 e 70/30 e na amostra 

pura, que não utilizou resíduo em sua formulação.  

Os resultados obtidos (Tabela 6) apresentaram valores de pH que variam entre 10,7 a 11,9 , sem 

apresentar uma correlação entre o tipo de resíduo e sua proporção utilizada. 

Tabela 6: Valores de pH das Amostras 

Resíduo Utilizado % de Substituição pH Inicial pH após HCl 1N 

Sem Resíduo 0 11,58 3,80 

30 / 70 10 11,38 4,45 

30 / 70 20 10,70 4,00 

30 / 70 30 11,28 4,29 

30 / 70 40 11,39 4,97 

50 / 50 10 10,82 4,47 

50 / 50 20 11,10 4,19 

50 / 50 30 10,80 4,66 

50 / 50 40 11,22 4,45 

70 / 30 10 10,90 4,09 

70 / 30 20 11,90 4,87 

70 / 30 30 11,63 4,41 

70 / 30 40 11,20 4,54 
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Os valores de pH inciais encontrados se situam nesta faixa relacionada em função dos produtos de 

natureza alcalina incorporados ao resíduo no decorrer do processo produtivo da argamassa álcali-

ativada. Observa-se ainda pouca variação nos valores de pH entre as amostras analisadas, o que 

evidencia a mesma condição lixiviante à qual as amostras estiveram expostas e as pequenas 

variações apresentadas em função das tolerâncias dos procedimentos executados. 

A segunda etapa de caracterização da solução extratora de lixiviação consistia na adição de 3,5ml de 

Ácido Clorídrico (HCl) 1N sob agitação e aquecimento. Novamente, todas as amostras 

apresentaram um comportamento similar sem correlação com o tipo de resíduo utilizado ou seu % 

de substituição na argamassa, sendo o pH encontrado na faixa de  3,8 a 4,97 (Tabela 6). 

Sendo assim, conforme a NBR 10005:2004 há a indicação de se utilizar a solução de extração n°1 

para os ensaios de lixiviação, que consiste na adição de 5,7ml de Ácido Acético Glacial e 64,3ml de 

solução 1N de Hidróxido de Sódio para cada 1 litro [20, 21]. 

Após ensaios de Lixiviação e Solubilização [22], os extratos foram analisados por Cromatografia 

Gasosa no equipamento GC-FID 17ª, Shimadzu com amostrador headspace automático Aoac 5000 

no intuito de analisar a presença de Tolueno ou Metil-etil-cetona (MEK), solventes estes presentes 

tanto na produção de laminados a base de poliuretanos como na diluição dos próprios componentes 

das resinas poliuretânicas originais e os resultados expressos na Tabela 7. 

Tabela 7: Análise dos extratos Lixiviados e Solubilizados após 7 dias de cura 

Resíduo 

Utilizado 

% de 

Substituição 

Presença de 

Tolueno no 

Extrato 

Lixiviado 

Presença de 

Tolueno no 

Extrato 

Solubilizado 

Presença de 

MEK no 

Extrato 

Lixiviado 

Presença de 

MEK no 

Extrato 

Solubilizado 

Sem Resíduo 0 0 0 0 0 

30 / 70 10 0 0 0 0 

30 / 70 20 0 0 0 0 

30 / 70 30 0 0 0 0 

30 / 70 40 0 0 0 0 

50 / 50 10 0 0 0 0 

50 / 50 20 0 0 0 0 

50 / 50 30 0 0 0 0 

50 / 50 40 0 0 0 0 

70 / 30 10 0 0 0 0 

70 / 30 20 0 0 0 0 

70 / 30 30 0 0 0 0 

70 / 30 40 0 0 0 0 

Os resultados de Lixiviação e Solubilização (Tabela 7) indicam a inexistência dos referidos 

solventes em 100% das amostras analisadas após 7 dias de cura, condição essa mais crítica dentre os 

períodos de cura analisados, clasificando as argamassas obtidas como Classe II – B, inertes. 

Conclusões 

Os resultados de resistência à compressão mostraram a viabilidade técnica do uso parcial de 

resíduos de PU/EVA co-processados como agregados leves para a produção de elementos não 

estruturais para a construção civil. 

Neste trabalho a proporção ideal da mistura de co-processamento de PU/EVA  foi de 50/50, pois 

nesta proporção foi possível substituir 40% de areia de construção pelo resíduo de PU/EVA, para 

resistência à compressão superior a 2,5 MPa a partir da idade de 28 dias. 

Sob o aspecto ambiental não foram idenficadas presença de tolueno e MEK em extratos lixiviados e 

solubilizados das argamassas contendo resíduos de PU/EVA. Ou seja, sob o aspecto ambiental não há 

risco de utilizar esses resíduos como agregado leve em argamassas álcali-ativadas. 

De acordo com os resultados obtidos pode-se concluir a viabilidade técnica e funcional da formas de 

co-processamento e reutilização dos resíduos de PU e EVA em produtos da construção civil através 
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da reciclagem mecânica, em especial, a moagem e a extrusão, como alternativa ambiental para a 

escassez de areia e os efeitos antrópicos da disposição dos resíduos utilizados. 
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Resumo. Com as demandas recentes por fontes alternativas de energia, principalmente 

renováveis e limpas,  uso de biomassa torna-se importante, e nesse contexto, resíduos 

agroindustriais ganham destaque. O bagaço de cana-de-açúcar (BCA) é resíduo da indústria 

sucroalcooleira e a sua principal destinação é a queima em caldeiras para geração de energia. 

Como resíduo da cogeração de energia são produzidas as cinzas de bagaço de cana-de-açúcar 

(CBCA) e estas não possuem destinação nobre. O presente trabalho estudou do uso da CBCA 

em substituição parcial ao cimento portland na produção de compósitos cimentícios. As cinzas 

foram processadas por requeima e moagem, e após o processamento foram caracterizadas por 

microscópia eletrônica de varredura, difração de raios-x, granulometria a laser,  espectrometria 

de fluorecência de raios-X. Após a caracterização foram confeccionados compósitos 

cimentícios com substituição de 0, 10, 20 e 30% do cimento pela CBCA. Os compósitos foram 

avaliados mecanicamente através dos ensaios de resistência à compressão, à tração na 

compressão diametral e à tração na flexão. Os resultados apresentaram-se relevantes, indicando 

o possível uso da CBCA com adição na fabricação do cimento. 

Introdução 

A cinza de bagaço de cana-de-açúcar (CBCA) é gerado como subproduto da combustão das 

caldeiras de usinas de açúcar e álcool [1]. A CBCA apresenta um alto teor de silício, geralmente 

acima de 60% (em massa) e, por conseguinte, apresenta atividade pozolânica de acordo com vários 

autores [2, 3, 4]. CINCOTTO [5] avaliou a atividade pozolânica da CBCA e concluiu que ela se 

comporta como um cimento pozolânico, ainda que a viabilidade de seu uso dependa de outras 

averiguações e novos estudos como, por exemplo, a moagem da cinza e condição de queima [6]. 

Estudos mostram que a resistência de compósitos cimentícios com adição de CBCA variam 

inversamente proporcional com o tamanho das partículas da CBCA [1]. Investigação indica que a 

temperatura de calcinação é um parâmetro importante para a produção de CBCA pozolânica. De 

acordo com o mesmo estudo, a CBCA produzida com calcinação com circulação de ar forçada a 
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600
o
C por 3h, com uma taxa de aquecimento de 10

o
C/min apresenta sílica amorfa, baixo teor de 

carbono e área superficial específica elevada. O presente trabalho estuda o uso de CBCA processada 

por moagem e por requeima/moagem para produção de compósitos cimentícios sustentáveis.  

Materiais e metodos 

O presente trabalho estudou o uso da CBCA em substituição parcial ao cimento portland na 

produção de compósitos cimentícios. Para isso foi coletada CBCA na empresa Bem Brasil 

Alimentos SA situada na mesorregião do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. A cinza estudada 

foi obtida por meio da queima do bagaço de cana-de-açucar (BCA) em caldeira. Os gases 

gerados pela combustão do BCA nas caldeiras passam por um sistema lavador de gases que usa 

água como fluído lavador. Após a utilização da água para a lavagem dos gases, a mesma é 

depositada em tanques e após a decantação da cinza e evaporação da água, é realizada a  

retirada da CBCA para pilhas de estocagem. Na Fig. 1 é apresentado o procedimento 

experimental deste trabalho e nos paragrafos seguintes este procedimento é detalhado.  

Coleta e secagem 

da cinza de 

bagaço de cana-

de-açucar (CBCA)

Processamento da 

cinza

- Moagem

- Requeima e 

moagem

Caracterização da 

CBCA (Moída e 

Requeimada-

Moída)

- MEV

- DRX

- FRX

- Granulometria

- Massa especifica

Desenvolvimento 

dos compósitos 

cimentícios

- 0, 5, 10 e 15% 

de substituição do 

cimento portland 

por cada cinza

Moldagem de 

corpos-de-prova

- Cilíndricos 50x100mm

- Prismáticos 40x40x160mm

Avaliação dos 

compósitos

- Compressão simples

- Tração na flexão

 
Figura 1: Fluxograma do procedimento experimental 

A cinza utilizada neste trabalho foi recolhida nas pilhas de estocagem. Com a CBCA em 

laboratório, foi realizada a secagem em estufa na temperatura de 60
o
C +/- 5

o
C até a constância 

de massa. A CBCA passou por dois tipos de processamento, o primeiro processamento foi a 

realização de moagem em moinho planetário para 4 vasos de moagem de óxido de zircônio de 

500 ml com 16 esferas de diâmetro de 20 mm em óxido de zircônio em cada vaso durante 10 

minutos em um rotação de 300rpm. O segundo processamento se deu por meio de um processo 

de queima em forno tipo mufla de resistência elétrica com dimensões internas de 

400x400x400mm na temperatura de 600
o
C com taxa de aquecimento de 10

o
C/minuto durante 

2horas e a CBCA resfriou dentro do forno. Após a queima, foi realizada moagem com os 

mesmos parâmetros do primeiro processamento. A CBCA que passou pelo primeiro 

processamento foi denominada CBCA moída (CBCA M) e a que passou pelo segundo 

processamento foi denominada CBCA requeimada e moída (CBCA RM). 

Após os processamentos, a CBCA M e CBCA RM foram caracterizadas por meio de 

microscópia eletrônica de varredura (MEV), espectometria de difração de raios-X (DRX), 

espectrometria de fluorecência de raios-X (FRX) e granulometria a laser (GL). A microcópia 

foi realizada em microscópio eletrônico de varredura com pressão variável de bancada com 

magnificação (Aumentos) de 15x até 30.000x com zoom digital 2x e 4x com tensão de aceleração 

de 15kV com detector BSE (backscattered electron - elétrons retroespalhados). A espectrometria de 

difração de raios-X com tubo de raios-X de Cobre (Cu) com tensão de aceleração de 40kV e 

corrente de 30mA com modo continuo de varredura variando 2θ de 5 a 90
o
 com velocidade de 

2
o
/min. A espectrometria de fluorecência de raios-X foi realizada com ar atmosferico e 

colimador de 10mm. A granulometria a laser foi realizada em meio líquido com água como 

fluído sem uso de disperso via líquida e uso de ultrasom durante 60 segundos. A cinza foi 

adicionada até a obtenção de obscuração de 10%. A massa específica das cinzas foi 

determinada pelo o método proposto pela NM 23 [7] que estabelece o método de determinação 
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da massa específica de cimento portland e outros materiais em pó, por meio do frasco 

volumétrico de Le Chatelier. 

Com as cinzas caracterizadas foram desenvolvidos compósitos cimentícios com substituição parcial 

de 10, 20 e 30% do cimento portland pela CBCA M e CBCA RM. O aglomerante utilizado na 

pesquisa foi um cimento portland de alta resistência inicial. A escolha desse cimento se deu pelo 

baixo teor de adição utilizada na sua produção. Esta opção se fez necessária para menor 

interverência na adição A substituição do cimento pela cinza foi realizada em volume e para a 

determinação da massa da cinza utilizada nas proporções foi utilizada a relação entre as massas 

específicas das cinzas e do cimento. A massa específica do cimento e das cinzas são apresentadas na 

tabela 1. 

Tabela 1: Massa específica dos materiais utilizados 

Material Massa específica [g/cm
3
] 

Cimento portland 3,106 

CBCA M 1,977 

CBCA RM 2,653 

As proporções de materiais utilizadas para a confecção dos compósitos são apresentadas na tabela 2. 

Tabela 2: Proporções de materiais utilizadas 

Compósito 

cimentício 

% de 

substituição 

Consumo de materiais [g] 

Cimento Cinza 

Agregado miúdo (Areia normal) 

Água Fração 

grossa média grossa média fina fina 

CC Referência 0 624,0 0,0 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

CC CBCA M 10% 10 561,6 39,7 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

CC CBCA M 20% 20 499,2 79,4 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

CC CBCA M 30% 30 436,8 119,2 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

CC CBCA RM 10% 10 561,6 53,3 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

CC CBCA RM 20% 20 499,2 106,6 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

CC CBCA RM 30% 30 436,8 159,9 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

Os corpos-de-prova (CP) moldados ficaram em cura imersa em solução de água saturada com 

hidróxido de cálcio. Os compósitos foram ensaiados a compressão simples nas idades de 3, 7, 28 e 

91 dias e a tração na flexão aos 28 dias. Foram moldados 6 corpos-de-prova cilindricos de 50mm de 

diâmetro por 100mm de altura para cada idade de ensaio de compressão e 3 corpos-de-prova 

prismáticos de 40x40x160mm para o ensaio de flexão.Os ensaios de compressão e de tração na 

flexão foram realizados nas velocidades de aplicação de carregamento de 0,25MPa/s e 50N/s, 

respectivamente. 

Resultados 

Na Fig 2 são apresentadas imagens da CBCA in natura realizada no MEV com magnitude de 50 (a), 

500 (b) e 5.000 vezes. É possível observar na Fig. 2 (a) particulados heterogêneos, tanto em 

morfologia quanto em dimensões, com a presença de fibras longas delgadas e comparando com a 

escala de 2mm abaixo da imagem, percebe-se que estas fibras podem chegar ao comprimento de até 

2mm. Na Fig. 2 (b) e (c) é possível observar, também, particulados heterogêneos com a presença de 

estruturas equidimensionais com forma próxima a de uma esfera e com certa porosidade aberta na 

superfície. 

Na Fig 3 são apresentadas imagens da CBCA M realizada no MEV com magnitude de 50 (a), 500 

(b) e 5.000 vezes. É possível observar na Fig. 3 (a) que a CBCA ficou visualmente mais homogenea 

do ponto de vista de granulometria e morfologia. Na Fig. 3 (b) e (c) é possível observar partículas 

equidimencionais com a presença de arestas mais agudas e com certa heterogenidade de morfologia 

e granulometria. 
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(a)    (b)    (c) 

Figura 2: Imagens da CBCA in natura 

   
(a)    (b)    (c) 

Figura 3: Imagens da CBCA M 

Na Fig 4 são apresentadas imagens da CBCA RM antes da moagem realizada no MEV com 

magnitude de 50 (a), 500 (b) e 2.000 vezes. É possível observar na Fig. 4 (a) que a CBCA ainda 

ficou com a presença de algumas fibras presente na CBCA in natura. Na Fig. 4 (b) e (c) é possível 

observar partículas equimensionais de forma esférica. 

   
(a)    (b)    (c) 

Figura 4: Imagens da CBCA RM antes da moagem 

Na Fig. 5 são apresentadas imagens da CBCA M com magnitudes de aumento de 7.000x e 15.000x. 

Nestas imagens é possível perceber que a CBCA M apresentou particular de dimensões inferiores a 

10m, conforme escala na legenda da imagem (a). As imagens apresentadas na Fig 5, como dito em 

na seção Materiais e métodos", foram realizadas utilizando detectores BSE (backscattered electron - 

elétrons retroespalhados), essa técnica tem a particularidade de apresentar constituintes da amostra 

com massas específicas distintas em tons de cinza diferentes, sendo os constituintes mais densos 

apresentados em tons mais claros. Com isso, é possível inferir que a CBCA M possuem 

constituintes de massas especificas distintas, uma vez que é possível observar partículas em tons de 

cinzas distintos, aparentemente em planos próximos. 

Na Fig 6 são apresentadas imagens da CBCA RM realizada no MEV com magnitude de 50 (a), 500 

(b) e 5.000 vezes. É possível observar na Fig. 6 (a) que a CBCA ficou visualmente mais homogenea 

do ponto de vista de granulometria e morfologia. Na Fig. 6 (b) e (c) é possível observar partículas 

equidimensionais com a presença de arestas mais agudas e com certa heterogenidade de 
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granulometria, mas diferentemente da CBCA M, a CBCA RM apresentou a forma das partículas 

bem parecidas. 

  
(a)       (b) 

Figura 5: Imagens da CBCA M com magnitudes de aumento de 7.000x e 15.000x 

   
(a)    (b)    (c) 

Figura 6: Imagens da CBCA M 

Na Fig. 7 são apresentadas imagens da CBCA RM com magnitudes de aumento de 10.000x e 

15.000x. Nesta imagem é possível perceber que a CBCA RM apresentou partículas de forma 

esfericas em dimensões inferiores a 10m. 

  
Figura 7: Imagem da CBCA RM com magnitudes de aumento de 10.000x e 15.000x 

Na fig. 8 são apresentados os difratogramas da CBCA M e RM. As cinzas apresentaram alguns 

picos de cristanilidade. Em ambas as cinzas foram detectadas fases cristalinas de dióxido de silicio.  
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Figura 8: Difratogramas de raios-X 

Na Tabela 3 é apresentada a composição quimica em função dos principais óxidos pelo FRX da 

CBCA. A CBCA apresentou como principal óxido o SiO2 seguido do Al2O3 e do Fe2O3. O 

somatório desses três óxidos, desprezando a perda ao fogo (LOI), é de 82,13%.  

Tabela 3: Composição química por FRX [%] 

Material SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO TiO2 P2O5 Na2O K2O MnO LOI 

CBCA 21,10 13,00 7,65 2,01 1,24 2,33 1,03 0,21 2,16 0,10 49,16 

Na Tabela 4 são apresentados os diâmetros das partículas da CBCA M e RM obtidos por 

granulometria a laser. Percebe-se que a CBCA RM apresentou menores dimensões, o que pode 

levar a melhores desempenhos nos compósitos cimentícios. 

Tabela 4: Granulometria a laser 

Diâmetros [m] CBCA M CBCA RM 

Diâmetro a 10% (d10) 2,12 1,39 

Diâmetro a 50% (d50) 9,58 8,47 

Diâmetro a 90% (d90) 32,29 28,62 

Diâmetro médio 13,53 11,88 

Na Tabela 5 são apresentados os resultados de resistência à compressão aos 3, 7, 28 e 91dias dos 

compósitos cimenticios de referência e com substituição parcial do cimento portland pela CBCA M 

e CBCA RM nas porcentagem de 10, 20 e 30%. Analisando a Tabela 5 é possível observar que os 

resultados são coerentes e satisfatórios, atendendo as normas brasileiras para cimentos com adições 

de material pozolânico [8,3]. 

Na Fig. 9 é possível observar a evolução das médias dos resultados de resistência à compressão dos 

compósitos com a idade. Analisando o gráfico apresentado verifica coerencia dos resultados e o 

bom desempenho das adicões. 

Na Fig. 10 são apresentados em forma gráfica, os resultados de resistência à tração aos 28 dias. Os 

resultados alcançados para os compósitos com CBCA M foram satisfatórios em relação ao 

compósito de referência. Já os compósitos com CBCA RM superaram os resultados de resistência à 

tração na flexão dos compósitos de referência.  
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Tabela 5: Resistência à compressão dos compósitos  

Compósito 

cimentício 

Substituição 

[%] 

Idade 

(dias) 

Resistência à compressão [MPa] Desvio 

padrão 

Coef. 

Variação CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 Média Mediana 

CC 

Referência 
0 

3 33,2 34,6 33,3 34,9 33,5 - 33,9 33,5 0,802 2,367 

7 37,9 37,5 37,5 35,2 36,4 39,9 37,4 37,5 1,582 4,230 

28 44,9 41,2 40,7 44,4 41,5 - 42,6 41,5 1,939 4,557 

91 54,9 47,2 50,5 50,9 51,4 53,2 51,4 51,1 2,595 5,054 

CC CBCA 

M 

10 

3 34,6 36,4 27,8 34,9 33,9 28,3 32,7 34,3 3,663 11,220 

7 35,6 30,3 35,6 32,5 34,6 35,9 34,1 35,1 2,242 6,579 

28 45,5 42,1 42,3 41,3 40,6 42,8 42,4 42,2 1,691 3,987 

91 50,6 46,0 46,9 45,1 46,3 43,9 46,5 46,2 2,309 4,969 

20 

3 30,1 29,4 29,8 28,5 28,5 28,4 29,1 29,0 0,731 2,513 

7 33,3 35,3 37,1 34,5 34,8 34,6 34,9 34,7 1,254 3,591 

28 35,0 41,6 42,3 42,7 40,3 41,0 40,5 41,3 2,844 7,025 

91 44,1 41,4 47,6 44,8 42,8 46,2 44,5 44,5 2,247 5,052 

30 

3 25,7 25,5 26,5 25,0 21,2 - 24,8 25,5 2,081 8,397 

7 30,1 30,9 31,1 30,4 25,3 27,4 29,2 30,2 2,313 7,925 

28 39,3 40,5 40,6 39,0 41,5 37,3 39,7 39,9 1,466 3,695 

91 41,8 41,1 42,7 44,9 42,3 - 42,6 42,3 1,419 3,333 

CC CBCA 

RM 

10 

3 36,6 35,4 36,3 33,8 33,9 - 35,2 35,4 1,313 3,732 

7 33,3 35,8 35,4 36,1 36,8 37,0 37,7 36,0 1,338 3,746 

28 43,2 37,1 42,8 41,7 42,4 43,8 41,8 42,6 2,432 5,817 

91 42,5 42,5 44,7 46,2 46,2 45,3 44,6 45,0 1,687 3,784 

20 

3 30,7 30,9 30,6 32,3 31,3 30,1 31,0 30,8 0,740 2,388 

7 27,9 34,9 35,9 38,1 37,7 38,9 35,7 36,8 4,039 11,360 

28 43,3 47,3 47,8 34,4 41,2 42,9 42,8 43,1 4,870 11,380 

91 50,1 46,4 48,6 46,2 47,9 42,4 46,9 47,2 2,641 5,626 

30 

3 27,9 27,9 29,9 26,7 29,5 29,5 28,6 28,7 1,241 4,344 

7 36,5 37,9 34,7 36,7 37,1 35,0 36,3 36,6 1,237 3,407 

28 39,6 44,6 39,2 44,9 45,3 42,1 42,6 43,3 2,708 6,357 

91 48,4 48,6 51,5 45,2 41,9 - 47,1 48,4 3,695 7,844 

 

 
Figura 9: Evolução da resistência à compressão dos compósitos  
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Figura 10: Resistência à tração na flexão dos compósitos  

Conclusão 

Os resultados da presente pesquisa indicam que o benefeciamento da CBCA reduz a sua 

granulometria e torna-a mais homogenea. Os resultados de resistência à compressão alcançados 

pelos compósitos com CBCA foram coerentes e adequados. Já os resultados de resistência à tração 

na flexão indicam  que a CBCA apresenta atividade cimentante ou pozolânica, uma vez que essa 

propriedade é intimamente relacionada com a atração/ligaçao das partículas e os resultados foram 

superiores ao compósito de referência, pricipalmente o que diz respeito a CBCA RM. 
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Resumo. Atualmente, devido à preocupação ambiental com o elevado desmatamento das florestas e 

o alto valor dos dormentes, as ferrovias diminuíram drasticamente a utilização desses elementos de 

madeiras nativas. Com isto, outros materiais como aço, concreto, plástico e madeira de 

reflorestamento vêm sendo utilizados na fabricação de dormentes. Com o objetivo de reduzir o 

impacto ambiental, um processo de reciclagem foi proposto, onde dormentes de madeira de refugo, 

que são descartados ou vendidos a preços baixos pelas concessionárias ferroviárias, são 

transformados em dormentes de madeira laminada colada. Neste trabalho, são apresentadas as 

etapas de fabricação dos dormentes de madeira laminada colada reciclada e o procedimento para 

determinação do módulo de elasticidade através do método de ultrassom visando classificar as 

peças de madeira para otimizar o comportamento mecânico do dormente. Como conclusão 

principal, constatou-se que é possível obter um dormente de madeira a partir da reciclagem de cinco 

dormentes de refugo reduzindo significativamente, desta maneira, o impacto ambiental. 

Introdução 

A partir da década de 1990, varias alterações nos sistemas naturais diretamente relacionadas com a 

atividade humana, lavaram ao planeta a um colapso ambiental que ameaça não apenas a 

biodiversidade, como também, a qualidade de vida dos seres humanos. Varias espécies já foram 

extintas, ciclos naturais foram alterados e o próprio clima da terra sofreu significativas variações 

devido a uma combinação da poluição atmosférica e os desmatamentos [1]. A destruição do habitat 

é a maior ameaça à diversidade biológica [1]. De acordo com tree4life (site de doação de plantação 

de árvores), a correta taxa de desmatamento no mundo não é conhecida, mas sabe-se que desde 

1990 essa taxa vem aumentando devido ao desmatamento irregular no Brasil e na Indonésia. Dados 

fornecidos pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil indicam que o desmatamento na Amazônia 

entre os anos de 2003 e 2004 foi de 26.130 km
2
, o equivalente à área do estado de Alagoas. Muitas 

vezes os esforços para conservar a biodiversidade se contrapõem às necessidades humanas, neste 

caso, o desenvolvimento sustentável representa uma das soluções. Trata-se de uma economia que 

visa satisfazer as necessidades humanas de recursos e trabalho presentes e futuros, enquanto 

minimiza seu impacto ambiental [1]. Assim, o cultivo de madeiras provindas de reflorestamento, a 

reciclagem de materiais provenientes da madeira, as campanhas de entidades não governamentais e 

a implantação de leis ambientais mais rigorosas, são procedimentos adotados no Brasil para tentar 

amenizar a destruição de suas florestas que são de fundamental importância para a sobrevivência 

humana. 

Vidro, papel e plásticos são os produtos mais reciclados atualmente. A madeira também pode ser 

reciclada ou reutilizada, com o intuito de reduzir os desmatamentos e consequentemente a taxa de 

monóxido de carbono liberada na atmosfera pelas indústrias, queimadas, carros, etc. 
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Quanto à reutilização da madeira em dormentes [2, 3] estudaram os dormentes de partículas 

laminadas (fabricados a partir de dormentes de refugo triturados em pequenos flocos de 0,508 mm 

de espessura e 50,8 mm de comprimento). Segundo [4] na década de 1970, foram fabricados 

dormentes pelo processo de prensagem de lâminas finas, no qual as toras de madeira “Red Oak” 

eram desdobradas em lâminas, secadas e coladas em barras em um processo contínuo.  

No Brasil atualmente, devido a esta preocupação ambiental e o alto valor de mercado, as operadoras 

ferroviárias diminuíram drasticamente a utilização de dormentes de madeiras nativas, como aroeira 

do sertão, jacarandá, maçaranduva e outras espécies. Com isto, outros materiais como madeira de 

eucalipto, aço, concreto e plástico vêm sendo utilizados na fabricação de dormentes. Visando a 

diminuição do desmatamento e o reaproveitamento de madeira, pensou-se na reciclagem de 

dormentes de refugo para vias de bitola métrica transformando-os em dormentes reciclados de 

madeira laminada colada (DR-MLC).  

A utilização da técnica de construção em madeira laminada colada (MLC) vem crescendo nas 

últimas décadas devido ao avanço da tecnologia dos adesivos e das técnicas de reflorestamento. De 

acordo com [5], o termo madeira laminada colada, refere-se ao material colado em pequenas peças 

de madeira, na forma reta ou curva, com as fibras de todas as lâminas paralelas ao comprimento da 

peça. Para uma melhor disposição das lâminas em relação às propriedades da madeira [5] indica que 

ficou aprovada a seleção e posicionamento das lâminas através de uma classificação combinação de 

rigidez (E) e aparência (visual), e da classificação das lâminas tracionadas externas de acordo com a 

[6]. Isto quer dizer que, as lâminas com E maiores e melhor qualidade visualmente devem ser 

posicionadas nos locais de maior esforço das estruturas. Este tipo de estrutura na maioria das vezes 

necessita de emendas para união das peças. As emendas longitudinais mais utilizadas são do tipo: 

biseladas, topo, denteada horizontal e dentada vertical. De acordo com [5], uma das primeiras 

pesquisas sobre emendas dentadas começou por volta de 1957 e foi realizada pela Empresa RICO 

Laminated Products, através de um projeto para execução de emendas dentadas, no qual as emendas 

deveriam atingir de 80 a 90% da resistência da madeira.  

Materiais e métodos 

Materiais. Para a fabricação dos DR-MLC foram utilizados 46 dormentes de bitola métrica (de 

refugo) doados pela Companhia Vale. Os chamados dormentes de refugo, segundo a norma 

brasileira [7] são aqueles que “não se prestam à via férrea” e que são comumente classificados, 

levando em consideração o seu estado de conservação, em: mourão (com dimensões padrões, mas 

com poucos defeitos), conforme ilustra a Fig. 1a, sucata (com dimensões padrões, mas com uma 

grande quantidade de defeitos), conforme ilustra a Fig. 1b e lenha (quebrados ou bastante 

danificados), conforme ilustra a Fig. 1c. Estes tipos de dormentes geralmente são descartados ou 

vendidos a preços baixos pelas operadoras ferroviárias. 

   
                                  (a)                                                     (b)                                                        (c) 

Figura 55: Tipos de dormentes de refugo. a) Mourão, b) Sucata e c) Lenha. 

Segundo a norma [7], para vias de bitola métrica e trem tipo TB 27, os dormentes de madeira 

devem possuir dimensões de acordo com a Tabela 1. 
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Tabela 56: Exemplo 

Bitola 

[m] 

Largura [cm] Altura [cm] Comprimento [cm] 

Mín. Máx Mín. Máx. Mín. Máx. 

Métrica 

22,0±

2 

22,0±

2 

16,0±

2 

16,0±

2 

190,0±

5 

200,0±

5 

22,0±

2 

24,0±

2 

16,0±

2 

17,0±

2 

220,0±

5 

230,0±

5 

O adesivo utilizado foi o Emulsion Polymer Isocyarate - EPI 1974 juntamente como o catalisador 

Hardener 1993, ambos da Akzo Nobel – Casco Adhesives. A escolha deste adesivo deveu-se ao fato 

deste ser relativamente mais barato, possuir tempo de cura baixo e boa resistência a intempéries. A 

cola EPI 1974 é a base de água, possuindo coloração branca, densidade de aproximadamente 120 

kg/m
3
 e PH igual a 7. E o catalisador Hardener 1993 é a base de Isocyanate, de cor marrom claro, 

densidade e PH iguais ao da EPI 1974. Segundo [8] a proporção de mistura, para cada 100 g de EPI 

1974 é 10 a 15 g de Hardener 1993. O tempo de mistura: dois minutos a mão ou 30 segundos na 

batedeira. Tempo de passagem do adesivo máximo de 5 min a 20º C. A pressão de prensagem é de 1 

MPa. Tempo de prensagem mínimo de 30 minutos a 20º C. Tempo de descanso da peça mínimo de 

24 horas antes de se trabalhar a peça. Teor de umidade da madeira entre 8 e 15%. Passagem de cola 

nas duas faces das placas e consumo de 350 a 450 g/m
2
. 

Equipamentos. Para a determinação da velocidade de propagação da onda nas direções 

principais da madeira foram utilizados os aparelhos de ultrassom fabricados pela Sylvatest e pela 

James Instruments (modelo MK II) (Fig. 2). 

                

                                                      (a)                                                                         (b) 

Figura 2 – Aparelhos de ultrassom. (a) da James Instruments com transdutor de 150 kHz; (b) da Sylvatest com 

transdutor de 30 kHz. Fonte: [9]. 

Metodologia de fabricação dos DR-MLC. A seguir serão apresentadas as etapas de produção 

dos dormentes e os ensaios de classificação via ultrassom. Os dormentes de refugo foram 

numerados na seqüência de 1 a 46. Em seguida foram marcadas três linhas divisórias ao longo do 

comprimento dos dormentes dividindo-os em 4 partes iguais numeradas como Q1 a Q4. Para cada 

uma destas partes, foram realizadas quatro medições da altura e largura e duas medições do 

comprimento e todos os dormentes foram pesados para obtenção da densidade. Todas as 

imperfeições, fendas, fraturas, trincas e defeitos provocados por insetos ou fungos foram medidos e 

catalogados para posterior análise dos resultados obtidos com o ultrassom. Os ensaios de ultrassom 

foram realizados primeiramente em todos os dormentes de refugo e em seguida nas peças 

provenientes do desdobro. Para a determinação do E, visando à distribuição das peças em relação 

aos maiores esforços, foram utilizados dois equipamentos de ultrassom: o Sylvatest e o fabricado 

pela James Instruments (modelo MK II). Os transdutores podem ser posicionados de forma direta, 

semi-direta ou indireta sobre o corpo de prova, podendo ocorrer variações nas medidas de tempo. A 

disposição de transmissão direta é satisfatória quando os pulsos longitudinais que saem do 

transmissor são propagados principalmente na direção normal a face do transdutor, Fig. 3. Já a 

disposição indireta ocorre porque a energia do ultrassom é dispersa pelas descontinuidades do 

material ensaiado, mas o comprimento do pulso é somente cerca de 1 a 2% do pulso detectado para 

a mesma trajetória de comprimento da disposição direta, Fig. 4. 
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(a)       (b) 

Figura 3 – Posicionamento de forma direta dos transdutores do Sylvatest ao longo do comprimento do dormente. (a) 

Esquema proposto; (b) Ensaio em campo. 

   

(a)       (b) 

Figura 4 – Posicionamento de forma indireta dos transdutores do MK II ao longo do comprimento de cada quadrante do 

dormente. (a) Esquema proposto; (b) Ensaio em campo. 

Segundo Duarte [5], a distância mínima a ser atendida entre os transdutores do Sylvatest é de 30 

cm, pois se menor, as leituras de tempo de propagação dos pulsos ultra-sônicos não se estabilizam. 

Já para o MK II, a mínima distância entre transdutores é de 10 cm e máxima de 60 cm, pois não 

estando compreendidas entre estes valores, as leituras de tempo de propagação dos pulsos ultra-

sônicos não se estabilizam. Na utilização do MK II é indispensável o uso de um regularizador de 

superfície (acoplante) entre os transdutores e a madeira (Fig. 5), com o objetivo de eliminar a 

presença de ar, pois o ar não é bom condutor de ondas ultra-sônicas e os pulsos não são transmitidos 

através de grandes vazios no ar. Com isso é então possível determinar grandes vazios ou defeitos, 

quando uma série de medidas de velocidade de pulso é realizada sobre a região onde estes vazios se 

encontram.  

   

(a)       (b) 

Figura 5 – Posicionamento de forma direta dos transdutores do MK II e uso de acoplante.(a) Esquema proposto; (b) 

Ensaio em campo. 

Com o valor da velocidade de propagação da onda longitudinal pode-se obter o valor do módulo de 

elasticidade dinâmico (Ed), determinado pela Eq. 1, [10]. 


dE

V 

 

                                                                         (1) 
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Sendo: v a velocidade de propagação da onda [m], Ed o módulo de elasticidade dinâmico [MPa] e ρ 

a densidade da madeira [kg/m
3
]. 

Para a medição do tempo de propagação do pulso ao longo do comprimento do dormente foi 

utilizado o Sylvatest com transdutores de 30 khz posicionados de forma direta em quatro pontos de 

cada dormente. Para a determinação da medida do tempo de propagação dos pulsos na altura, 

largura e comprimento de cada quadrante, foi utilizado o modelo MK III, com transdutores de 150 

khz posicionados de forma direta na altura e na largura e indireta na medição do comprimento. 

Depois de realizados os cortes e desdobro dos dormentes, as peças foram pesadas, medidas e 

realizou-se novamente o ensaio de ultrassom utilizando o Sylvatets posicionado de forma direta ao 

longo do comprimento. 

Todo o procedimento de desdobro dos dormentes foi na carpintaria de apoio pertencente ao 

Laboratório de Análise Experimental - LAEES do Departamento de Engenharia de Estruturas da 

Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Por ser uma carpintaria de apoio e 

o número de funcionários e equipamentos serem reduzidos, não foi possível obter a quantidade de 

horas trabalhadas na produção destes dormentes. Não seria plausível levar em consideração estes 

valores nas condições de laboratório, pois a produção de qualquer tipo de dormente deve ser 

realizada industrialmente. 

Com os resultados obtidos no ensaio de ultrassom utilizando o aparelho da James Instruments, 

decidiu-se cortar as lâminas ao longo da largura dos dormentes. Para as lâminas serem cortadas, os 

dormentes foram inicialmente levados à plaina. Com o intuito de se obter o esquadro entre duas 

faces, a lateral esquerda ou direita foi aplainada e logo em seguida a face superior ou inferior. Com 

duas das faces retas, o dormente foi levado à serra circular onde se realizaram os cortes das lâminas 

com 36 mm de espessura. Do total de dormentes desdobrados, restaram algumas peças que não 

foram utilizadas, devido ao fato de já se possuir quantidade suficiente para a produção de 6 DR-

MLC. Após os cortes, a peças foram desdobradas lateralmente e no topo retirando imperfeições e 

defeitos existentes, sem seguir um valor padronizado de largura e comprimento das peças. Durante 

o corte foi observado se existiam defeitos ou imperfeições, pois as uniões de topo seriam feitas por 

emendas finger-joint e neste tipo não podem existir defeitos na madeira. Como os equipamentos 

utilizados no desdobro dos dormentes não eram os mais adequados para o corte de madeiras deste 

tipo, foi necessário aplainar a outra face lateral de cada peça para obter um esquadro melhor.  

Com as lâminas prontas, foi realizado o ensaio de ultrassom em algumas peças selecionadas. Em 

seguida as peças foram desengrossadas para obter uma espessura padrão de 34 mm, por 

apresentarem diferenças grandes de espessuras umas das outras, devido ao fato do equipamento não 

ser o mais adequado para este fim. Para maior aproveitamento de peças, os furos existentes foram 

preenchidos com um composto obtido da mistura de cola Cascorez com a própria serragem dos 

dormentes. 

Com os valores do Ed obtidos a partir da Eq. 1 foi realizado o mapeamento do posicionamento das 

lâminas nos dormentes. As peças com Ed maiores foram dispostas nas lâminas superior e inferior. 

As lâminas intermediárias foram montadas apenas preocupando-se com o melhor aproveitamento 

das peças e não com seus Ed, pois cada peça possuía valores diferentes de largura e comprimento. 

Para se obter um melhor aproveitamento da madeira e tornar o processo mais produtivo, foi 

decidido produzir lâminas de mais de 4m de comprimento, o que levaria à produção de dois DR-

MLC. Durante o processo, algumas peças foram substituídas, trocadas de posição ou tiveram suas 

dimensões modificadas, pois algumas delas se enquadraram melhor em outras posições. Algumas 

peças ainda possuíam defeitos, por isso foram remodeladas ou substituídas. 

Foram utilizados na produção dos DR-MLC dois tipos de emendas: finger-joint, para união de topo 

e macho e fêmea, para união das peças lateralmente. Para a montagem das lâminas no comprimento 

dos dormentes, foram utilizadas as emendas tipo finger-joint com comprimento igual a 25 mm. A 

escolha da emenda dentada tipo finger-joint ao invés da biselada e de topo deve-se ao fato dela: 

possuir comprimentos menores, reduzindo assim a perda de material; ter uma distribuição normal 

da resistência e possuir fácil aplicabilidade industrial. O processo de corte com fresas foi realizado 
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numa tupia modificada, utilizando três fresas de corte e uma de acabamento. Os cortes das peças 

foram realizados gradativamente, para não danificar as fresas, pois as madeiras possuíam grande 

dureza e algumas peças possuíam alta taxa de oleosidade proveniente do tratamento químico com 

preservativos. Isto levava à formação de uma película, que juntamente com a rotação da tupia, 

provocava a perda da lâmina de corte sendo necessário o afiamento. Para a colagem do finger-joint 

foi utilizada a cola EPI 1974 juntamente com o catalisador hardener 1993. Seguindo orientações de 

tempo de colagem fornecidas pela Akzo Nobel, as peças foram: unidas, alinhadas, escoradas, 

gabaritadas e por fim pressionadas, utilizando prensa manual. Todo o processo, exceto a prensagem, 

teve duração de cerca de seis minutos. O procedimento citado anteriormente foi realizado por 

conjunto de peças, seguindo sempre o posicionamento das peças indicadas na paginação da viga. 

As peças foram limpas e colocadas na prensa hidráulica onde foi aplicada uma pressão de 1 MPa 

por cerca de 24 horas. De acordo com a Akzo Nobel o tempo de prensagem deve ser, no mínimo, 30 

min, mas como não se sabe quais são os efeitos ocasionados à linha de cola quando se cola peças 

com creosoto ou CCA, o tempo de prensagem foi superestimado. 

Um importante fato que deve ser observado é o chamado “sangramento”, que ocorre quando o 

excesso de cola é expelido para fora da junta, indicando que toda a emenda foi preenchida. Após a 

prensagem, as chapas formadas foram bitoladas para que todas ficassem com largura padrão de 22,5 

cm. Passadas 24h, tempo recomendado para iniciar o trabalho nas peças, foram removidos os 

excessos de cola provenientes da colagem das juntas tipo macho e fêmea. As lâminas então, foram 

desengrossadas nas duas faces até atingirem a espessura padrão de 32,5 mm. Em média, cada peça 

foi levada duas vezes ao desengrosso (uma vez em cada face). O desengrosso e a prensagem das 

lâminas foram realizados no mesmo dia. Todas as lâminas passaram, antes de serem coladas, por 

um processo de limpeza da superfície. Em seguida foi preparado o adesivo com o consumo de 360 

g/m
2
 aplicado em ambas as faces das lâminas.  

As peças foram colocadas na prensa hidráulica e inicio-se o processo de colagem que durou 

aproximadamente 12 min a uma temperatura média de 31 ºC (valor muito acima do recomendado). 

Estas ficaram prensadas por um período de 24 horas a uma pressão de 1MPa. Após as peças de 

madeira laminada colada reciclada serem retiradas da prensa, iniciou-se o processo final de 

acabamento. Como cada uma delas possuía cerca de 4,20 m de comprimento, elas foram levadas a 

serra circular e foram divididas em dois DR-MLC com 2 m de comprimento. Para a obtenção de 

dormentes com um bom esquadro e dimensões indicadas na Tabela 1, a face superior e uma das 

faces laterais foram levadas à plaina e depois as outras duas faces foram levadas ao desengrosso. 

Na Fig. 6 é mostrada uma sequencia de todo o processo de fabricação dos DR-MLC. 

     
                 (a)                                 (b)                                 (c)                               (d)                                (e) 

     
                  (f)                              (g)                              (h)                                 (i)                                  (j) 

Figura 6 – a) classificação e medição do dormente de refugo, b) ensaio de ultrassom dormente, c) ensaio de ultrassom  

lamina, d) desdobro do dormente, e) emenda transversal, f) emenda finger joint, g) colagem das laminas do DR-MLC, h) 

prensagem do DR-MLC, i) bitolagem do DR-MLC e j) dormentes de DR-MLC. 

Com o intuito de deixar o produto com uma melhor aparência os dormentes foram lixados com as 

lixas de gramatura 36 e 60 em todas as faces e em seguida foram pesados para se obter a densidade. 

A variação de densidade foi de 915 kg/m
3
 a 1000 kg/m

3
, valores bem acima do mínimo exigido pela 
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norma [7] para um dormente de Classe I (750 kg/m
3
). O produto final está apresentado na Fig. 7, 

atendendo às exigências de dimensões e densidade conforme [7]. 

  
Figura 7 - Dormentes reciclado de madeira laminada colada (DR-MLC). 

Resultados e discusões 

Durante os ensaios de ultrassom várias leituras não foram obtidas, devido ao fato dos pulsos não 

serem transmitidos através de grandes vácuos no ar ou vazios. Quando ocorria uma variação na 

leitura em um determinado ponto, a leitura era realizada mais duas vezes para verificação. Se esta 

variação persiste, a leitura neste ponto era desconsiderada. Com estas informações foram montados 

quadros relacionando todos os defeitos encontrados nos dormentes. Foram realizadas um total de 

3.680 medições, obtendo-se 92% das leituras. Observou-se que 60,90% das leituras não obtidas pelo 

MK II ocorreram nas medições ao longo da largura dos dormentes. Devido a este fato, concluiu-se 

que, para a obtenção de um maior aproveitamento de material reciclado, deve-se cortar os 

dormentes ao longo da largura. 

Quanto à densidade dos dormentes de refugo apenas três apresentaram densidades menores que 750 

kg/m
3
.  

Foi confeccionada uma tabela apresentando o percentual do volume de cada dormente em relação ao 

de um dormente novo de bitola métrica com dimensões de 16 x 22 x 200 cm. Dividindo-se o 

volume total de madeira de dormentes de refugo pelo o volume total de dormentes novos, 

encontrou-se uma perda igual a 14%. Isto quer dizer que os dormentes em estudo já possuíam 14% 

a menos de madeira para reciclagem.  

Com os valores dos tempos de propagação dos pulsos e das médias das velocidades, os valores dos 

Ed foram calculados de acordo com a Eq. 1. Os Ed obtidos através dos dois equipamentos foram 

comparados para determinar se os valores encontrados podem ser considerados estatisticamente 

iguais. Para isto, foi realizado um estudo estatístico da hipótese da diferença nula com grau de 

certeza de 95%. O intervalo encontrado compreendeu-se entre 1.079 MPa e 5.008 MPa, indicando 

assim que os módulos de elasticidade obtidos através dos dois equipamentos não podem ser 

considerados estatisticamente iguais. Assim, um destes equipamentos não apresentou valores 

confiáveis. Como o Sylvatest apresentou menores variações durante as leituras de tempo de 

propagação dos pulsos e o formato de seus transdutores (exponenciais) permitiu um trabalho com 

mais agilidade e confiança nos resultados, decidiu-se que o Ed longitudinal a ser considerado no 

estudo seria obtido através deste aparelho.  

Do total de dormentes analisados, apenas três apresentaram Ed menores do que 5.000 MPa. Isto se 

deve às leituras baixas do tempo de propagação das ondas devido a defeitos internos nestes 

dormentes. 

Realizados os cortes dos dormentes, todas as peças obtidas dos 46 dormentes desdobrados foram 

medidas e pesadas com o objetivo de mapear as peças, determinar a densidade e a taxa de 

reaproveitamento do material. A taxa de reaproveitamento de cada dormente variou entre 7,29% e 
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59,60 %. Já a taxa de reaproveitamento geral foi de 24 %. Isto indica que para cada quatro ou cinco 

dormentes de refugo, pode-se obter um DR-MLC. 

Pelo menos duas peças de cada dormente foram ensaiadas por ultrassom, pra as quais foram obtidas 

as leituras de tempo de propagação das ondas. Com o peso das peças e volumes, determinou-se a 

densidade de cada uma e em seguida o Ed utilizando a Eq. 1. Para comparação com os Ed dos 

dormentes de refugo, foram utilizadas as médias obtidas dos Ed de cada dormente. Através dos 

valores de densidade obtidos, foi confeccionada a Fig. 8 que compara a densidade dos dormentes de 

refugo com a média das densidades das peças derivadas destes dormentes. 
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Figura 7 - Densidade dos dormentes de refugo com a média das densidades das peças derivadas destes dormentes x 

Nº. do dormente 

Pelo gráfico da Fig. 7 observa-se que apenas quatro dormentes apresentaram densidades menores 

que 750 kg/m
3
, e dentre estas quatro apenas 1 foi menor que 700 kg/m

3
, isto demonstra que em 

relação a densidade, os novos dormentes atenderam ao mínimo exigido pela Norma [7]. 

Com os valores do Ed e da densidade dos dormentes de refugo e das peças desdobradas 

confeccionou-se a Tabela 2 onde são comparados os valores de densidade e Ed obtidos dos 

dormentes de refugo e das peças desdobradas. Para tal foi utilizado também, a análise da hipótese da 

diferença nula com grau de certeza de 95 %. Para a densidade, o intervalo encontrado compreendeu-

se entre -14,37 kg/m
3
 e 18,68 kg/m

3
, e para os Ed entre -1.401 MPa e 74,10 MPa, indicando que os 

valores obtidos nos dormentes de refugo antes e depois de serem desdobrados podem ser 

considerados estatisticamente iguais. Com a análise realizada conclui-se que a determinação das 

duas propriedades pode ser realizada apenas em uma das peças desdobradas, simplificando assim 

todo o processo de obtenção dos módulos de elasticidade. Os dormentes 16 e 42 apresentaram 

valores incoerentes e muito dispersos, por este motivo não foram incorporados na analise. 

O Ed apresentou valores indicando que a medição de ultrassom em dormentes de refugo não é 

aconselhada, pelo fato de existirem grandes quantidades de defeitos que interferem na propagação 

dos pulsos. Tomando como exemplo o dormente 42, o Ed encontrado no ensaio de ultrassom do 

dormente foi igual a 2.713 MPa, já no ensaio de ultrassom das peças desdobradas este valor 

aumentou para 21.493 MPa, indicando que a primeira medição foi prejudicada por algum defeito no 

dormente. 
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Tabela 2: Comparação entre os módulos de elasticidade e densidades obtidos nos dormentes de refugo antes e após o 

desdobro 

Nº 

Dormente 

Densidade [kg/m
3
] Ed [MPa] 

Dormentes 

de refugo 

Peças 

desdobradas 

Diferença 

(%) 

Dormentes 

de refugo 

Peças 

desdobradas 

Diferença 

(%) 

1 1.185,67 1.164,57 1,78 22.471,12 18.058,90 19,64 

2 836,46 823,77 1,52 18.564,22 18.941,98 -2,03 

3 1.087,36 1.086,52 0,08 24.697,05 23.752,71 3,82 

4 593,98 627,97 -5,72 15.087,61 15.201,38 -0,75 

5 775,34 773,19 0,28 16.994,50 17.844,74 -5,00 

7 1.078,89 983,62 8,83 13.379,87 15.424,15 -15,28 

8 1.044,95 1.043,44 0,14 21.427,14 22.276,80 -3,97 

9 878,58 894,31 -1,79 18.609,08 19.819,55 -6,50 

10 1.052,19 1.037,99 1,35 22.354,86 23.491,59 -5,08 

11 1.050,20 1.137,64 -8,33 16.550,42 20.057,51 -21,19 

12 1.063,40 1.162,32 -9,30 18.539,43 22.789,18 -22,92 

15 908,96 925,76 -1,85 18.929,91 20.179,89 -6,60 

16 1.172,70 1.171,74 0,08 10.022,74 17.166,24 -71,27 

17 1.123,77 1.162,49 -3,45 15.311,38 17.281,16 -12,86 

18 807,62 790,04 2,18 13.866,76 15.152,69 -9,27 

20 1.035,70 997,32 3,71 19.973,88 20.193,64 -1,10 

21 1.099,59 1.039,88 5,43 22.262,18 21.062,06 5,39 

22 1.001,09 1.030,60 -2,95 14.526,37 17.195,68 -18,38 

23 978,86 1.014,25 -3,62 19.365,76 21.762,85 -12,38 

24 783,82 787,55 -0,48 15.357,27 15.705,07 -2,26 

25 844,09 794,96 5,82 22.172,86 17.480,17 21,16 

27 1.048,80 1.066,71 -1,71 21.417,95 18.988,56 11,34 

29 912,73 880,06 3,58 12.611,50 16.804,26 -33,25 

30 831,32 743,82 10,52 17.900,15 17.086,12 4,55 

31 1.014,32 1.014,70 -0,04 18.797,54 19.751,61 -5,08 

32 939,70 883,90 5,94 20.546,52 20.475,30 0,35 

33 1.128,26 1.035,46 8,23 19.756,26 16.780,04 15,06 

34 853,10 879,21 -3,06 18.070,32 21.859,82 -20,97 

37 1.076,20 1.018,84 5,33 18.379,83 18.956,06 -3,14 

39 807,63 738,14 8,60 18.656,67 18.676,99 -0,11 

42 1.166,39 1.075,01 7,83 2.713,03 21.493,84 -692,25 

43 1.094,92 1.082,88 1,10 20.686,66 20.659,57 0,13 

44 1.098,99 1.110,23 -1,02 26.899,76 29.410,72 -9,33 

45 823,44 746,13 9,39 15.186,57 16.718,71 -10,09 

46 1.091,94 1.105,39 -1,23 20.345,11 21.752,40 -6,92 

Um fato importante a ser abordado é que devido à demanda anual de dormentes ser alta, a 

fabricação deste tipo de material deve ser realizada em larga escala, havendo assim, a necessidade 

de um processo produtivo industrial. A produção de DR-MLC em pequenas madeireiras é inviável 

financeiramente e o processo é bastante lento. 

Este tipo de dormente não necessita de proteção anti-racha nos topos, pois as madeiras já estão 

secas, reduzindo drasticamente a ocorrência de fendilhamentos. Talvez não necessitem de 

tratamento químico, pois estudos comprovam que a perda da proteção dos preservativos se dá após 

o período de 20 a 25 anos e esta perda é considerada baixa. 

Apenas com a finalidade de informar é mostrado na Fig. 8a uma fotografia de um ensaio mecânico 

de um DR-MLC e na Fig. 8b uma vista do DR-MLC em serviço. 
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Figura 8 – a) Ensaio mecânico do DR-MLC b) DR-MLC em serviço 

Conclusões 

Para cada 4 ou 5 dormentes usados é possível confeccionar um dormente reciclado de madeira 

laminada colada. 

Para a produção de dormentes com largura igual 22 cm é adequado utilizar apenas duas chapas de 

largura maior ou igual a 12,5cm cada, a utilização de três chapas interfere no tempo de produção. 

Os comprimentos das chapas podem ser variados, aumentando 2,5 cm, para cada união de peças 

relativo ao comprimento da emenda tipo finger-joint. 

As lâminas retiradas dos dormentes devem ter espessuras de 34 mm, com o intuito de melhor 

aproveitamento. 

A localização das lâminas no dormente pode ser feita a partir do módulo de elasticidade dinâmico 

determinado a partir de técnicas ultra-sônicas. 

Como este trabalho é pioneiro, não se sabe a influência da eliminação de alguma etapa para uma 

possível agilização do processo. 
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Resumo. Os subprodutos de origem vegetal, por exemplo, os produtos agroindustriais, resíduos das 

cinzas de casca de arroz, vêm sendo estudados para utilização como combustíveis, fertilizantes e 

estabilizantes de solos. Há uma grande necessidade da reciclagem desses produtos para a 

preservação do meio ambiente, reduzindo custo e o consumo de energia na produção de materiais e 

componentes de construção. Diante da situação atual, na qual se busca diminuir os impactos 

ambientais causados pelos resíduos de origem vegetal, o objetivo deste trabalho é verificar a  

viabilidade técnica da utilização da cinza da casca de arroz (CCA), como substituição parcial do 

cimento, em argamassas de assentamento e de revestimento para paredes de bloco cerâmico de 

vedação e estrutural. Para o desenvolvimento da pesquisa, inicialmente foi determinado o índice de 

consistência, densidade de massa e teor de ar incorporado, posteriormente foi produzidos 

argamassas de referência e com proporções de CCA para o traço de assentamento 1:3 e o traço de 

revestimento 1:2:8, com substituições parciais do cimento de 10%, 15%, 20% e 30% por CCA, 

realizaram-se ensaios no estado endurecido da argamassa a resistência à tração na flexão,  

compressão axial, resistência a aderência e medida do módulo de elasticidade dinâmico através da 

propagação de onda ultrassônica. Os ensaios tecnológicos aplicados nas argamassas 1:3 e 1:2:8, 

assentamento e revestimento, respectivamente, apresentaram resultados satisfatórios quanto aos 

desempenhos mecânicos, o que sugere, nessas condições que a utilização da CCA na confecção de 

argamassas é viável tecnicamente.  

Objetivo 

Este estudo consiste em avaliar a incorporação da cinza da casca de arroz (CCA) em substituições 

parciais sobre o cimento Portland para produção de argamassa de assentamento e argamassa de 

revestimento para uso em bloco cerâmico estrutural e de vedação. 

Materiais e Métodos 

Os materiais empregados foram: Bloco Cerâmico para Alvenaria Estrutural e de Vedação (Fig. 1), 

esses blocos cerâmicos possuem dimensões de 14x19x29cm e resistência de 10 MPa (bloco 

estrutural); cimento Portland CP V-ARI; Cal Hidratada CH-II; areia natural média advinda do 

município de Manoel Viana e a água utilizada foi da rede pública de distribuição (empresa 

CORSAN). A Cinza da Casca de Arroz (CCA) utilizada foi proveniente de combustão controlada 

em caldeira com leito fluidizado na Geradora de Energia Elétrica Alegrete (GEEA). Segundo Righi 

(2012) [1], a autora utilizando-se da mesma cinza, realizou o ensaio de índice de pozolânicidade 

prescrito pela NBR 5752/1992 [2]. Os resultados encontrados pela autora em seus ensaios de 

determinação da atividade pozolânica com o cimento Portland, resistências médias e a quantidade 



 

564 

 

de água requerida, encontram-se em conformidade com a Norma, sendo assim, a CCA utilizada foi 

considerada como material pozolânico. Para facilitar a visualização da execução do programa 

experimental, o fluxograma da Fig. 2, mostra esquematicamente todas as etapas de ensaio. 

   
(a) bloco cerâmico estrutural    (b) bloco cerâmico de vedação 

Figura 1: Bloco cerâmico 

Produção das argamassas: assentamento e revestimento. Foram elaborados dois tipos de 

argamassas, a primeira de assentamento e, a segunda de revestimento. Para a argamassa de 

assentamento o utilizou-se o traço 1:3 (aglomerante:agregado), e  a argamassa de revestimento o 

traço 1:2:8 (cimento:cal:agregado). Ambos os traços das argamassas foram adotados nesta pesquisa 

pelo fato de estes serem utilizados comumentemente nas obras de 

construção civil local. Assim, com o intuito de facilitar a substituição da cinza da casca de arroz, 

sem alterar o traço convencional ou tradicional já adotado e utilizado no dia-a-dia pelos 

profissionais da região. A substituição parcial de cimento pela CCA foram nas proporções de 10%, 

15%, 20% e 30%, substituindo-as na argamassa de assentamento, denominada nesta de argamassa 

de assentamento de referência (sem adição de CCA) e na argamassa de revestimento, tida nesta 

como argamassa de revestimento de referência (sem adição de CCA), totalizando 10 (dez) 

tipologias de traços, ou seja, 5 (cinco) traços de argamassa de assentamento, tendo 4 (quatro) com 

adição de CCA e 1 (uma) sem adição e, 5 (cinco) traços de argamassas de revestimento, sendo 4 

(quatro) com adição de CCA e 1 (uma) sem adição. O valor do índice de consistência da argamassa 

de assentamento bem como a de revestimento foi fixado em (255+/-10) mm. 

Caracterização das argamassas. Sabe-se que a quantidade de água necessária para as 

argamassas com a utilização de cinza da casca de arroz, está diretamente relacionada com o 

percentual de CCA utilizado e conseqüentemente da superfície específica e formas das partículas. 

Assim, inicialmente foi realizado ensaio para determinar o índice de consistência, utilizando-se o 

procedimento prescrito na NBR 13276/2005 [3]. O ensaio de teor de ar incorporado foi determinado 

conforme os procedimentos desta norma, e ainda a determinação da densidade de massa e o teor de 

ar incorporado em argamassas no estado fresco.  

Os ensaios realizados na argamassa no estado endurecido foram o módulo de elasticidade dinâmico, 

sendo determinado por ensaio de emissão de pulso elétrico de baixa frequência ultrassônica 

conforme recomendações na NBR 15630/2009 [4], utilizando um aparelho utrassônico com 

transdutores de 54 kHz e com leitura de forma direta. Para o ensaio de resistência à tração na flexão 

e à compressão foram moldados 6 corpos de prova para cada traço das duas argamassas 

(assentamento e revestimento) com dimensões de 4,0x4,0x16,0 cm, realizados de acordo com os 

procedimento estabelecidos na NBR 13279/2005 [5]. Obteve-se resistências de tração na flexão e 

axial para as idades de 7 e 28 dias.  

Execução e avaliação dos prismas de dois blocos. Foram confeccionados prismas com dois 

blocos cerâmicos de duas fiadas cada, sendo de bloco estrutural e o bloco de vedação, com 

argamassa de assentamento total, ou seja, com preenchimento total tendo a seção transversal do 

bloco preenchida com a argamassa.  

Para o assentamento dos blocos, tanto estrutural como o de vedação, foram realizados (5) cinco 

traços de argamassa, sendo (1) um de referência e (4) quatro com porcentagens diferentes de CCA. 

Após, foram executados 2 (dois) prismas de 2 (dois) blocos por traço para cada tipo de bloco 
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cerâmico(estrutural e vedação), totalizando 20 prismas. Os prismas recém-moldados com argamassa 

de assentamento foram colocados em local reservado até obter resistência suficiente para não causar 

fissuras nas juntas, permaneceram em descanso em temperatura ambiente, até a data de 

rompimento. 

 
Figura 2: Programa experimental 

Os prismas foram capeados (camada regularizadora) com argamassa de cimento e areia no traço de 

1:1. A espessura do capeamento superficial em ambas as faces foi de 3,0mm. Estes prismas foram 

submetidos aos ensaios de compressão axial aos 28 dias, seguindo a NBR 13528/2010 [6]. Tal 

ensaio foi realizado para avaliar a capacidade de resistência das alvenarias assentadas com 

argamassa com substituição parcial de CCA. 

Execução e avaliação de argamassa de revestimento na interface com o bloco. Realizou-se o 

ensaio de permeabilidade e absorção de água pelo método do cachimbo (Centre Scientifique ET 

Technique de la Construction CSTC). O ensaio foi realizado com três cachimbos em cada bloco na 
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idade de 21 dias. Os cachimbos foram fixados com cola silicone e massa de modelar, com medidas 

realizadas a cada minuto até completar 15 minutos ou 4ml de absorção de  

água. Por fim, determinou-se a resistência de aderência à tração, o procedimento foi realizado de 

acordo com a NBR 13528/2010 [6] que permite a verificação direta da carga necessária ao 

arranchamento de uma porção definida de argamassa, obtida pelo arrancamento deste na base. 

Resultados e Discussões 

A seguir, serão apresentados os dados obtidos nos ensaios experimentais, quanto ao comportamento 

de argamassas sem e com adições parciais de CCA, tanto no seu estado fresco, como no estado 

endurecido. As Tabelas 1 e 2, respectivamente,  mostram os resultados das argamassas obtidas no 

estado fresco e endurecido, e por fim, realiza ensaios de argamassa de assentamento e de 

revestimento. 

Tabela 1: Resultados de Argamassa no estado fresco 
 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

Relação 

água/cimento 

(a/c) 

Índice de 

consistência 

(mm) 

Densidade 

de massa 

(g/cm
3
) 

Teor de ar 

incorporado 

(%) 

Traço 0% = 100% cimento (traço de referência) 0,65 253 2,182 6,90 

Traço 10% CCA = 90% cimento + 10% CCA 0,65 251 2,182 7,46 

Traço 15% CCA = 85% cimento + 15% CCA 0,66 255 2,177 7,51 

Traço 20% CCA = 80% cimento + 30% CCA 0,67 258 2,171 7,28 

Traço 30% CCA = 70% cimento + 30% CCA 0,68 260 2,166 7,69 

 

ARGAMASSA DE REVESTIMENTO 

Relação 

água/cimento 

(a/c) 

Índice de 

consistência 

(mm) 

Densidade 

de massa 

(g/cm
3
) 

Teor de ar 

incorporado 

(%) 

Traço 0% = 100% cimento (traço de referência) 2 261 2,066 4,02 

Traço 10% CCA = 90% cimento + 10% CCA 2 260 2,066 4,19 

Traço 15% CCA = 85% cimento + 15% CCA 2,1 259 2,058 4,61 

Traço 20% CCA = 80% cimento + 30% CCA 2,13 256 2,054 4,49 

Traço 30% CCA = 70% cimento + 30% CCA 2,17 251 2,051 4,88 

Tabela 2: Resultados de Argamassa no estado endurecido 
 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

Resistência a 

tração na flexão  

28 dias [MPa] 

Resistência à 

compressão axial 

28 dias[MPa] 

Módulo de 

elasticidade 

(Ed) 

Traço 0% = 100% cimento (traço de referência) 5,85 18,94 30581,96 

Traço 10% CCA = 90% cimento + 10% CCA 7,03 25,95 28848,94 

Traço 15% CCA = 85% cimento + 15% CCA 6,91 24,98 31121,32 

Traço 20% CCA = 80% cimento + 30% CCA 5,4 23,31 29949,69 

Traço 30% CCA = 70% cimento + 30% CCA 4,83 19,79 26974,14 

 

ARGAMASSA DE REVESTIMENTO 

 

Resistência a 

tração na flexão  

28 dias [MPa] 

Resistência à 

compressão axial 

28 dias [MPa] 

Módulo de 

elasticidade 

(Ed) 

Traço 0% = 100% cimento (traço de referência) 1,65 3,58 111150,32 

Traço 10% CCA = 90% cimento + 10% CCA 1,73 4,36 11287,53 

Traço 15% CCA = 85% cimento + 15% CCA 1,70 4,1 9954,19 

Traço 20% CCA = 80% cimento + 30% CCA 1,38 3,77 7766,44 

Traço 30% CCA = 70% cimento + 30% CCA 1,34 3,71 8317,57 

Argamassas no estado fresco. A determinação do índice de consistência para os diferentes 

traços a quantidade de água, ou seja, a relação água/cimento foi obtido quando da obtenção da 

consistência pré-estabelecida em (255±10 mm). Os resultados da relação água/cimento e o índice de 

consistência das argamassas de assentamento e da argamassa de revestimento, ver Tabela 1,  

mostram que a quantidade de água requerida, aumenta, conforme se aumenta a porcentagem da 

substituição parcial de cimento por CCA, ou seja, ocorre claramente, o aumento na quantidade de 

água, para manter o índice de consistência desejado. Sabe-se que a granulometria da CCA é inferior 
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aos grãos do cimento, consequentemente,  maior superfície específica dos materiais aglomerante, 

acarretando maior quantidade de água necessária para manter o mesmo abatimento. 

Os resultados da densidade de massa (Tabela 1) para cada tipologia de argamassa quando da 

incorporação de CCA, verifica-se que ocorre uma diminuição no valor da densidade de massa para 

ambas as argamassas (assentamento e revestimento) com o aumento da proporção de CCA, ou seja, 

diminuição de cimento na massa de argamassa. No entanto, observa-se que esta diminuição de 

massa ocorre de forma mais acentuada na argamassa de assentamento, e de forma bem menos 

perceptível na argamassa de revestimento. Lembrando que o traço da argamassa de assentamento é 

1:3 (cimento:areia) e a  argamassa de revestimento contém a cal no traço, sendo de 1:2:8 

(cimento:cal:areia), a densidade de massa fica  menos evidenciada em mistura com a argamassa que 

contém a cal,  esta  tendo a granulometria mais fina que o cimento, a CCA não preenche os vazios 

deixados pelo cimento, pois este já estão preenchidos com a cal (argamassa de revestimento). 

De acordo com resultados obtidos para os teores de ar incorporado (Tabela 1), percebe-se que 

quanto maior é a quantidade de CCA na substituição com o cimento, maiores foram os valores de 

teor de ar incorporado, para ambas as argamassas estudadas (assentamento e revestimento). Tal fato 

deve-se pelo aumento da quantidade de água adicionada na massa das argamassas para manter o 

índice de consistência estabelecida em (255±10)mm. Da mesma forma, observa-se que as 

argamassas de assentamento apresentaram maiores percentuais de teor de ar incorporado que as 

argamassas de revestimento. 

Os resultados obtidos nessas duas propriedades (densidade de massa e teor de ar incorporado) nas 

argamassas (assentamento e revestimento) confirmaram que existe uma relação inversamente 

proporcional entre a densidade de massa e o  teor de ar incorporado, pois, quanto menor a densidade 

de massa, maior o teor de ar incorporado. De acordo com a NBR 13281/2010 [6],  que classifica as 

argamassas conforme o valor  do teor de ar incorporado  pode-se  verificar que  tanto as argamassas 

de assentamento quanto a de revestimento,  estão classificadas como sendo do tipo A, ou seja, 

apresentam teor de ar incorporado < 8,0. 

Argamassas no estado endurecido. Para ambas as argamassas (assentamento e revestimento)  

foram realizados ensaios nas idades de 7 e 28 dias para analisar a resistência de tração na flexão e 

resistência a compressão axial simples. Ao analisar os resultados obtidos nessas foi possível 

observar que os traços de 10% e 15% de adição com a CCA obtiveram resultados superiores ao 

traço de referência, no entanto, ocorreu um decréscimo de resistência nos traços de 20% e 30% de 

CCA (Tabela 2). De acordo com alguns autores, poder-se-ão ocorrer aumento na resistência para 

idades mais elevadas, pois acredita-se que a porcentagem de 20% e 30% não houve tempo o 

suficiente para que ocorresse a hidratação na argamassas. O mesmo fato ocorreu para as argamassas 

de revestimento, a argamassa com 10% e 15% de CCA obtiveram resultados superiores a argamassa 

de referência e um decréscimo de resistência nas argamassas de 20% e 30%. Mesmo assim, ao 

analisar o conjunto desses resultados foi possível observar que há um aumento considerável na 

resistência para todas as argamassas em relação às  idades estudadas. Segundo Malhota e Metha 

(1996) [7], esta ocorrência pode ser justificada pelo fato de haver preenchimento dos vazios da 

argamassa, quando há incorporação de  resíduos, aumentando o empacotamento das partículas e 

diminuindo, consequentemente, os vazios, favorecendo, positivamente, a resistência a compressão 

simples.  

As argamassas com porcentuais de cinza apresentaram melhor desempenho mecânico para as duas 

idades estudadas em relação à argamassa de referência, sendo que a argamassa de 10% de CCA 

obteve o maior valor de resistência à compressão axial simples. 

De acordo com a NBR 13281/2001 [3],  que classifica as argamassas conforme o valor da 

resistência à compressão simples, pode-se verificar que  as argamassas com 10% e 15% com cinza 

da casca de arroz estão  classificadas como sendo do tipo padrão II,  que estabelece um intervalo de 

4,0 MPa≤  RCS ≤ 8,0MPa, aos 28 dias, e para a argamassa de referência e com 20% e 30% de cinza 

de casca de arroz estão classificadas como sendo do tipo padrão I, que estabelece um intervalo de 

0,1MPa≤RCS<4,0MPa, aos 28 dias. Todos os valores obtidos, tanto  para a  argamassa 
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convencional (referência),  como os com CCA, obedecem à prescrição da NBR 13281/2001 [3], 

nesse sentido, poder-se-á confirmar a viabilidade na utilização da CCA em argamassas quanto ao 

desempenho mecânico dessas argamassas. 

Foi determinado o módulo de elasticidade dinâmico nos corpos de prova prismático de argamassa 

através de emissão de pulso elétrico de baixa frequência ultrassônica (NBR 15630/2009) [4]. Neste 

ensaio é possível determinar a leitura do tempo em microssegundos, que a onda ultrassônica leva 

para ultrapassar o corpo de prova. Através deste tempo obtido é possível determinar a velocidade 

em milímetros por microssegundos. Ao analisar o módulo de elasticidade obtido nas argamassas de 

assentamento e de revestimento, ver Tabela 2, foi possível observar que ao adicionar a CCA 

diminui o módulo de elasticidade dinâmico das argamassas, com exceção da argamassa de 

assentamento com 15% de CCA. O módulo de elasticidade representa a relação tensão/ deformação, 

portanto, quanto menor  o módulo de elasticidade da argamassa maior a sua capacidade de absorver 

deformações. 

Ensaio de compressão dos prismas. Ao analisar a resistência à compressão simples nos prismas 

de dois blocos é possível observar que os prismas moldados com argamassas  modificadas com 

cinza,  com exceção do prisma de bloco de vedação moldado com argamassa de 10% de CCA, 

obtiveram resistências superiores quando comparadas aos prismas de referência. Os prismas 

apresentaram uma ruptura explosiva, com rompimento súbito, principalmente os prismas  moldados 

com argamassa com CCA. Este comportamento poder-se-á ter ocorrido pelo fato de as argamassas 

com CCA terem alcançado resistencias à compressão superiores a argamassa de referência, fazendo 

com que a ruptura ocorresse nos blocos, aos invés, da argamassa de assentamento. A Fig. 3 ilustra 

algumas rupturas que ocorreram no bloco (a) cerâmico estrutural  e no bloco (b) cerâmico de 

vedação. 

As rupturas dos prismas em geral apresentaram desplacamento do bloco, fissuração vertical e 

esmagamento da argamassa, pode ter ocorrido esses tipos de ruptura, pela aderência entre os 

elementos (argamassa/bloco), impedindo a argamassa de se deformar. O esmagamento localizado da 

argamassa e o desplacamento dos blocos ocorreram devido à concentração de tensão pode ter sido 

provocada pela falta de nivelamento no momento da moldagem e na execução do capeamento.  

 
(a) bloco cerâmico estrutural                 (b) bloco cerâmico de vedação 

Figura 3: Ruptura dos prismas de dois blocos 

Absorção de água pelo método do cachimbo. Para a verificação da permeabilidade e  absorção 

de água foi utilizado três cachimbos de vidro em cada bloco na idade de 21 dias. Os cachimbos 

foram fixados com cola silicone e massa de modelar, após, fez-se o preenchimento de água nos 

cachimbos e iniciaram-se as leituras a cada minuto até completar 15 minutos (15 leituras) ou até 

atingir 4,0ml de absorção de água através da argamassa. A Fig. 4(a) ilustra o bloco com 

revestimento e Fig. 4(b) os cachimbos fixados neste revestimento.  

As Figs.5 e 6 apresentam os resultados obtidos da absorção de água para as argamassas com o 

substrato de bloco cerâmico estrutural e de vedação, respectivamente. Ao analisar a absorção de 

água obtida para as argamassas de referência e com proporções  de cinza da casca de arroz (Figs.5 e 

6) observa-se que a argamassa com 15% de CCA foi a que melhor se comportou, absorvendo,  aos 

15 minutos,  aproximadamente 3,0 ml de água. Para  a  argamassa de referência, 10% CCA e 30% 

CCA, observa-se  resultados muito próximos e seus comportamentos muito semelhantes, 
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absorvendo aproximadamente aos 15 minutos a média de 3,3 ml de água, constatando que essas 

argamassas possuem um comportamento razoável com relação à penetração de água. Já a argamassa 

com  20% de CCA apresentou absorção elevada, acumulando 4 ml de água, em apenas 11 minutos. 

                       
 (a) bloco cerâmico com revestimento de argamassa   (b) fixação dos cachimbos sobre o revestimento 

Figura 4: Ensaio de absorção e permeabilidade de água 

 
Figura 5: Absorção e permeabilidade de água em bloco cerâmico estrutural 

 
Figura 6: Absorção e permeabilidade de água em bloco cerâmico de vedação 

Ao analisar a absorção de água obtida para as  argamassas de referência e com proporções de cinza 

da casca de arroz com substrato de bloco de vedação (Fig. 6) é possível observar que a argamassa 

com 15% de CCA foi a que melhor se comportou em relação as outras argamassas estudadas,  

apresentando  uma absorção de aproximadamente 3 ml,  aos 15 minutos. O  mesmo comportamento 

aconteceu com de substrato de bloco estrutural. As  argamassas  de referência, 10% CCA e 30% 

CCA obtiveram resultados muito próximos e seus comportamentos muito semelhantes, absorvendo 

aproximadamente,  aos 13  minutos,  4  ml de água. Novamente a argamassa de 20% de CCA 

apresentou uma absorção elevada, acumulando 4 ml, aos 9 minutos. Analisando os substratos, nota-

se que o bloco de vedação apresentou os maiores valores de absorção e em menor tempo. 

Resistência à aderência. Para a verificação da resistência de aderência à tração, o procedimento 

foi de acordo com a NBR 13528/2010 [6] que permite a verificação direta da carga necessária ao 
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arranchamento de uma porção definida de argamassa, obtida pelo corte até o substrato. A ruptura da 

argamassa nem sempre ocorre na interface entre o revestimento e o substrato, assim, na Tabela 3, 

esta descrita às formas de rupturas e suas siglas. Ao analisar a resistência à aderência,  obtida para as 

argamassas de referência e com proporções de cinza da casca de arroz (Fig. 7), é possível observar 

que  as argamassas do substrato de bloco de vedação obtiveram resistências mais altas que as do 

substrato de bloco estrutural. Este dever-se-à ao fato de o bloco de vedação ser nervurado (estrias 

longitudinais) assim, possuindo uma melhor aderência entre os elementos. Porém, os resultados de 

resistência à aderência para os dois tipos de substratos apresentaram elevadas variações e resultados  

baixos, podendo constatar que esses fatores estão relacionados ao tipo de argamassa, substrato e 

aplicação, pois no substrato não foi realizado nenhuma preparação (chapisco). 

Ao analisar as formas de rupturas, conforme descrição na Tabela 3 (Tipos de rupturas) verifica-se 

que as argamassas no substrato de bloco estrutural apresentaram praticamente rupturas do tipo A 

(interface argamassa-substrato) e A/B (parte interface argamassa-substrato/parte ruptura na 

argamassa), como mostra a Fig. 8 (a) e (b) rupturas do tipo A assentados em bloco cerâmico 

estrutural e de vedação, respectivamente e na Fig. 7(c) ruptura do tipo D.  

 
Figura 7: Resistência à aderência das argamassas 

As rupturas nas argamassas com substrato no bloco de vedação obtiveram seis tipos de rupturas 

como, A, B, A/B, C, D, B/D, tendo em sua maioria rupturas do tipo A e D. 

Tabela 3: Tipos de rupturas 

A Ruptura na interface argamassa-substrato 

B Ruptura na argamassa 

C Ruptura no substrato 

D Ruptura na interface cola-argamassa 

E Ruptura na interface cola-pastilha 

 

             
              (a) ruptura do tipo A      (b) ruptura do tipo A                               (c) ruptura do tipo D 

         bloco cerâmico estrutural            bloco cerâmico de vedação                  bloco cerâmico de vedação 

Figura 8: Tipos de rupturas nas argamassas assentados em bloco cerâmico estrutural e de vedação 
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Conclusão 

Índice de consistência das argamassas de assentamento e revestimento, neste, observou-se que a 

quantidade de água utilizada para confecção das argamassas aumentou proporcionalmente com o 

aumento da quantidade de finos de cada mistura. 

Densidade de massa e teor de ar incorporado, verificaram-se que as argamassas com CCA 

apresentaram melhor desempenho que as argamassas de referência. As argamassas de revestimento 

apresentaram melhor comportamento quando comparadas com as de assentamento. 

As argamassas de assentamento e de revestimento foram classificadas de acordo com a NBR 13281 

(ABNT, 2005) como sendo do tipo A, quando relacionadas ao teor de ar incorporado. 

Resistência à tração na flexão percebeu-se que tanto para as argamassas de assentamento quanto de 

revestimento, os traços de 10% e 15% de CCA obtiveram resultados superiores ao traço de 

referência e um decréscimo para as porcentagens de 20% e 30%. 

Resistência à compressão, as argamassas de assentamento e revestimento com proporções de cinza 

apresentaram melhor desempenho mecânico em relação às argamassas de referência. Os teores que 

obtiveram os melhores resultados foram os de 10% de substituição. 

De acordo com a NBR 13281 (ABNT, 2005) as argamassas de revestimento com 10% e 15% de 

CCA estão classificadas como sendo do tipo II e a de referência, 20% e 30% de CCA como tipo I. 

As argamassas de assentamento estão classificadas como tipo III. 

Módulo de elasticidade, pode-se observar que as argamassas com porcentagens de CCA obtiveram 

módulo de elasticidade dinâmico menores, em relação às argamassas de referência, com exceção da 

argamassa de assentamento com 15% de CCA. Com base em estudos, quanto menor o módulo de 

elasticidade da argamassa, maior sua capacidade de absorver deformações. 

Compressão dos prismas de dois blocos, observaram-se que as argamassas modificadas com cinza, 

obtiveram resistências superiores a argamassa de referência. No entanto, pode-se observar, também, 

que os prismas obtiveram uma ruptura explosiva, havendo a ruptura do bloco e não da argamassa. 

Este fato ocorreu, pois, a argamassa de assentamento obteve a resistência muito superior a do bloco. 

Absorção de água, dos revestimentos argamassados, verificou-se que as argamassas com o substrato 

de bloco cerâmico estrutural obteve menor resultados de absorção em relação ao substrato de bloco 

cerâmico de vedação. 

Resistência à aderência, pode-se observar que as argamassas do substrato de bloco de vedação 

obtiveram resistências mais elevadas em comparação ao substrato com bloco estrutural. Porém, os 

resultados da resistência à aderência não foram muito satisfatórias, pois, uma das justificativas que 

leva a esses resultados pode ser que substrato não recebeu nenhuma preparação antes de ser 

aplicado o revestimento, sendo assim, adquirindo pouca aderência entre os elementos. 

Como conclusão final, diante dos resultados obtidos para nesta pesquisa pode-se verificar que todas 

as matérias-primas atenderam as exigências estabelecidas pelas normas da ABNT, possibilitando a 

utilização destes materiais para a produção de argamassas de assentamento e revestimento. Para a 

cinza da casca do arroz sua utilização se mostrou viável por apresentarem desempenhos satisfatórios 

quanto aos aspectos físicos e mecânicos das argamassas. 
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Palavras-chave: Resíduo de construção e demolição (RCD), concreto, areia natural, substiuição 

Resumo. A preocupação cada vez mais crescente com o meio ambiente e a escassez dos recursos 

naturais tem levado a comunidade técnico/científica a uma busca por materiais mais sustentáveis 

visando à redução do impacto, e nesse contexto inclui-se o Resíduo de Construção e Demolição 

(RCD). Este trabalho tem por objetivo analisar a viabilidade técnica da substituição parcial e total 

do agregado miúdo natural por RCD, visando à produção do concreto estrutural, sem que se percam 

as principais características do concreto no estado fresco e endurecido. A produção de concretos 

utilizando o RCD em substituição ao agregado miúdo – areia natural, foi feita nas seguintes 

proporções: 0%, 25%, 50%, 75% e 100%. Utilizou-se para o cálculo o método de dosagem do IPT 

(Instituto de Pesquisas Tecnológicas). De acordo com os resultados e avaliações realizadas no 

concreto no estado fresco percebeceu-se que foram mantidas as principais características do 

concreto. O índice de vazios dentre os três traços o que apresentou o melhor resultado foi com a 

substituição de 50% de areia natural por 50% de RCD e, observou-se que as substituições de 100% 

de RCD apresentou um elevado índice de vazios em todos os traços (rico, piloto e pobre). A mesma 

situação foi evidenciada no ensaio de absorção. Para a produção de concretos com a substituição do 

agregado miúdo natural por resíduos de construção e demolição, verificou-se que o concreto com as 

substituições apresentaram resultados de resistências iguais ou superiores às recomendadas pelas 

normas da classe de resistência tipo II com 25MPa (de referência). 

Introdução 

Dentro da construção civil há inúmeras situações ou projetos que se preocupam com questões 

relacionadas ao meio ambiente. Considerando também que a construção civil causa impactos pelas 

suas atividades de uma forma geral (construção, reformas, demolição) acaba por gerar resíduos 

sólidos denominado de Resíduo de Construção e Demolição - RCD. Assim diante das questões 

relacionadas à crise ambiental e dos resíduos gerados pela atividade humana, em especial a 

construção civil, atualmente tem-se realizado inúmeros estudos da substituição dos agregados 

naturais por resíduos, rejeitos e entulhos, comumente destinados a poluir o meio ambiente, desta 

forma há tentativas de se incorporar estes resíduos na produção de concretos, com o intuito não só 

de retirar este resíduo do meio ambiente como também melhorar as características do concreto. 

Neste sentido, esta pesquisa tem como foco o estudo a utilização do Resíduo da Construção e 

Demolição (RCD) no concreto por meio da substituição parcial ou até mesmo integral do agregado 

miúdo natural. Cabe destacar que o estudo da substituição do agregado será avaliado por meio de 

ensaios no concreto em suas principais características no estado fresco e endurecido. Para a 

avaliação do concreto os principais ensaios serão os ensaios de resistência à compressão simples, 

tração na compressão diametral, absorção do concreto, massa específica e índice de vazios. 
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Objetivo 

Analisar a viabilidade da substituição parcial ou total do agregado miúdo por RCD, visando à 

produção do concreto estrutural.  

Materiais e Métodos 

Os materiais utilizados foram o resíduo de construção e de demolição (RCD) cedidos pela empresa 

SOLIFORTE LTDA, região da grande Curitiba, no ano de 2010. Outro ponto importante para o 

estudo está no tipo de resíduo utilizado uma vez, que segundo a literatura há basicamente dois tipos 

de resíduos, o “vermelho” e o “cinza”. O tipo “vermelho” é constituído por restos de blocos 

cerâmicos, argamassa e concreto, para o tipo “cinza” sua principal característica é predominância do 

concreto em sua composição. A areia natural e o agregado graúdo utilizados para o estudo foram 

obtidos junto a lojas de materiais de construção da cidade de Curitiba, embaladas em sacos de 25 

kg, não sendo constatado visivelmente impurezas. Utilizou-se o cimento Portland tipo CP II Z 32 

por ser o cimento de mais fácil aquisição para este estudo. A metodologia de estudos para os ensaios 

realizados seguiram os procedimentos das normas vigentes. 

Dosagem do concreto: método IPT. As etapas para uma boa dosagem seguem a seqüência 

conforme Tiecher; Pandolfo 2003 apud Helene, et al 1993, p.3 [1] para a execução do método 

IPT/EPUSP: 1. Caracterização dos materiais: Todos os materiais empregados na concretagem 

devem ser caracterizados, sendo que os principais ensaios preconizados pelo método são massa 

específica e unitária dos agregados e do aglomerante, massa específica compactada dos agregados, 

bem como sua granulometria. 2. Estudo teórico: I - Determinação da dimensão máxima 

característica do agregado graúdo. O método considera, para a adoção do agregado graúdo, as 

observações da NBR 6118/2003 [2], quanto à sua dimensão máxima característica. II - Definição da 

consistência do concreto. Este parâmetro é avaliado segundo o ensaio de abatimento do concreto. O 

método recomenda a escolha do abatimento em função do elemento estrutural. III - Determinação da 

relação água/cimento para atender às condições de durabilidade. IV - Determinação da resistência 

de dosagem. O método recomenda a definição de uma resistência inicial de dosagem do concreto; V 

- Determinação da relação água/cimento para resistência de dosagem. Utilizando curvas médias de 

correlação entre resistência à compressão e relação água/cimento para o tipo de cimento utilizado. 3. 

Estudo experimental: I - Determinação do teor ideal de argamassa para o traço 1:5. O método 

recomenda um estudo preliminar com mistura em betoneira para o traço 1:5 (cimento: agregados 

secos em massa); II - Realização de nova mistura. Com os teores ideais de argamassa, água e aditivo 

para se atingir o abatimento desejado em cada traço, repetem-se as misturas, a fim de moldar corpos 

de prova para ruptura; 4. Diagrama de Dosagem: Traçado após a ruptura dos corpos de prova.  

Considerando também que este método permite a avaliação do teor de argamassa, coesão e 

trabalhabilidade durante sua fase de estudo para a definição do traço definitivo, outra vantagem que 

pode-se citar, segundo Tiecher; Pandolfo (2003) [3] é que este método tem a vantagem a sua 

simplicidade de execução. Sendo que a rapidez proporcionada por sua metodologia é fundamental 

para o controle da qualidade do concreto, ou seja, se houver alteração nos agregados ou no 

aglomerante pode-se com facilidade, alterar o traço. Nesse sentido, para o estudo foram adotados os 

seguintes critérios: abatimento 80 ± 20mm; relação  água cimento (a/c) maximo de 0,48 (limite da 

NBR 6118/2003 [2]  para a classe de agressividade II, seja inferior a 0,55; resistência de 25MPa, 

classe de agressividade II para o concreto armado (NBR 6118/2003) [2]; Idades: 3, 7, 28 e 63 dias 

para os ensaios de compressão, tração aos 28 dias e absorção, índice de vazios e massas específicas 

seca, saturada e real aos 28 dias, para a produção do concreto pelo método de dosagem IPT, as 

proporções para os traços piloto, rico e pobre de substituições da areia natural por RCD foram de 

25%, 50%, 75% e 100%. 
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Resultados e Análises 

Neste apresentar-se-ão os resultados obtidos nos ensaios, quanto à caracterização das cinzas de 

casca de arroz estudadas, bem como o comportamento de argamassas, com e sem as adições, tanto 

no estado fresco, quanto endurecido. 

Granulometria do agregado. Foram realizadas duas determinações da composição 

granulométrica para cada agregado miúdo: areia natural e areia proveniente de RDC, conforme 

recomendações da norma NBR NM 248/2003 [4], que deve ser calculado a porcentagem média em 

cada peneira e porcentagem média acumulada em cada peneira. Os resultados comparativos estão 

mostrados na Fig. 1. Pode-se observar nesta o comparativo em qual das faixas (limites), conforme 

NBR NM 248/2003 onde cada agregado se enquadra.  

Assim de acordo com o ensaio realizado (Fig. 1) pode se constatar que a areia natural utilizada está 

entre os limites superior zona ótima e limite inferior zona ótima, o que caracteriza um agregado 

miúdo médio. No entanto o agregado proveniente do RCD apresentou-se acima do limite superior 

zona utilizável. Cabe salientar este tipo de análise pode variar dependendo das características do 

lote ou amostra do resíduo.  

 
Figura 1: Granulometria do RCD e areia natural dentro dos limites da norma 

A distribuição granulométrica do agregado graúdo ficou dentro dos limites recomendades pela 

norma NBR NM 248/2003, a taxa de absorção do agregado graúdo encontrado foi de 0,80% e os 

valores de massa específica e aparente foram constatadas as seguintes características, para as massas 

específicas na condição de superfície saturada seca de 2,62 g/dm
3
, massa específica no estado seco  

de 2,65 g/dm
3
e massa específica aparente 2,60 g/dm

3
. Valores estes encontrados normalmente em 

agregados graúdos camerciais. 

Material pulverulento. Para PETRUCCI (1998, p. 58) [5] define como material pulverulento 

aquele constituído de partículas de argila (<0,002 mm) e silte (0,002 a 0,06mm), principalmente 

argilas. O efeito real da argila depende, muito especialmente, da maneira como se apresenta e da 

proporção de vazios da areia. Depende, também, da perfeição da operação de mistura e da 

quantidade de água de amassamento utilizado na argamassa ou concreto. 

As amostras analisadas dos agregados miúdo natural e RCD apresentou os seguintes resultados, 

sendo considerado como resultado final a média de duas amostras conforme a Tabela 1. Verifica-se 

que o agregado miúdo proveniente de RCD por ser um material heterogêneo na sua composição 

apresenta um alto percentual de material pulverulento, tal fato, deve-se levar em consideração na 
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produção do concreto, uma vez que ao se desconsiderar este fator, o concreto pode ser prejudicado, 

pois para esta taxa de material pulverulento exigirá uma maior quantidade de água. 
Tabela 1: Material Pulverulento  

 Massa Inicial Leitura Material Pulverulento Material Pulverulento  

Amostra grama [g] grama [g] grama[g) porcentagem [%] 

Areia natural 1 500,55 481,86 18,69 3,73 

Areia natural 2 500,19 482,63 17,45 3,51 

   MÉDIA 3,62 

 Massa Inicial Leitura Material Pulverulento Material Pulverulento  

Amostra grama [g] grama [g] grama[g] porcentagem [%] 

Areia RCD 1 500,05 454,23 45,82 9,16 

Areia RCD 2 500,10 450,65 49,45 9,89 

   MÉDIA 9,53 

Absorção de água. A absorção de água para agregado miúdo de acordo com a NBR NM 

30/2000 [6], é o processo pelo qual um líquido é conduzido e tende a ocupar os poros permeáveis de 

um corpo sólido porosos. Para efeitos de norma, é também o incremento de massa de um corpo 

sólido poroso devido à penetração de um líquido (água) em seus poros permeáveis, em relação a sua 

massa em estado seco. 

No ensaio realizado de absorção do agregado miúdo natural, se mostrou com um resultado médio de 

absorção de 0,43% conforme Tabela 2. Do ensaio realizado para o RCD o material utilizado 

apresentou uma taxa de absorção muito maior que o agregado miúdo natural utilizado na produção 

do concreto (Tabela 2). A alta taxa de absorção está nas características do próprio material, já que 

este é proveniente de materiais diversos, como restos de concreto, alvenaria que podem absorver 

uma maior quantidade de água. Além disso, a alta taxa de material pulverulento do resíduo provoca 

esta alta taxa de absorção. O resultado constata-se que a alta taxa de absorção deve ser observada 

para a produção do concreto, uma vez que se desconsiderar este fator o concreto pode ser 

prejudicado pela falta de água durante a sua fase de hidratação. 

Tabela 2: Absorção de água de agregado miúdo  

 Massa Inicial Massa Superfície Saturada Absorção 

Amostra grama [g] grama [g] porcentagem [%] 

Areia natural 1 1000,1 1002,15 0,20 

Areia natural 2 1000,0 1006,61 0,66 

  MÉDIA 0,43 

 Massa Inicial Massa Superfície Saturada Absorção 

Amostra grama [g] grama [g] porcentagem [%] 

Areia RCD 1 1000 1096,82 9,68 

Areia RCD 2 1000 1085,68 8,57 

  MÉDIA 9,13 

Resultado da dosagem. Após a realização dos ajustes para obtenção do melhor teor de 

argamassa conforme, apêndice, os traços definidos como piloto, rico e pobre podem ser observados 

na Tabela 3. 

Convém ressaltar que o fator água cimento foi definido como 0,48 em relação o aglomerante, e face 

as absorção característica do RCD, o fator a/c foi corrigido em 9,13% em relação a quantidade de 

RCD utilizado no traço para manter a trabalhabilidade na massa de concreto. 

Resistência à compressão axial. Os resultados médios obtidos para resistência à compressão 

para as idades 3, 7, 28 e 63 dias após a moldagem para os traços piloto, pobre e rico estão nas Figs. 

2, 3 e 4, respectivamente. Assim, de acordo com os resultados obtidos pode-se verificar que neste 

traço (Fig.2 ), a mistura/composição de 50% areia natural e 50% de areia proveniente do RCD 

obteve o resultado mais satisfatório nas idades mais avançadas (28 e 63 dias). Além desta 

composição a mistura com 25% de areia natural mais 75% de areia proveniente do resíduo obteve 

um resultado muito próximo a mistura de 50% de areia natural e resíduo. 
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Tabela 3: Traço piloto, pobre e rico – Método IPT  

Traço Teor de  

Argamassa 

[%] 

Cimento Areia  

natural 

RCD Brita Água Obs: 

Piloto 1:5 51 1 2,06 0 2,94 0,48 100% areia 

Piloto 1:5 53 1 1,63 0,54 2,82 0,53 75% areia e 25% RCD 

Piloto 1:5 53 1 1,09 1,09 2,82 0,58 50% areia e 50 RCD 

Piloto 1:5 53 1 0,54 1,63 2,82 0,63 25% areia e 75% RCD 

Piloto 1:5 53 1 0 2,18 2,82 0,68 100% RCD 

Pobre 1:6,5 51 1 2,83 0 3,67 0,48 100% areia 

Pobre 1:6,5 53 1 2,23 0,74 3,52 0,55 75% areia e 25% RCD 

Pobre 1:6,5 53 1 1,49 1,49 3,52 0,62 50% areia e 50 RCD 

Pobre 1:6,5 53 1 0,74 2,23 3,52 0,68 25% areia e 75% RCD 

Pobre 1:6,5 53 1 0 2,98 3,52 0,75 100% RCD 

Rico 1:3,5 51 1 1,3 0 2,2 0,48 100% areia 

Rico 1:3,5 53 1 0,97 0,33 2,2 0,51 75% areia e 25% RCD 

Rico 1:3,5 53 1 0,69 0,69 2,11 0,54 50% areia e 50 RCD 

Rico 1:3,5 53 1 0,33 0,97 2,2 0,57 25% areia e 75% RCD 

Rico 1:3,5 53 1 0 1,39 2,11 0,61 100% RCD 

 
Figura 2: Evolução da resistência do concreto com o traço Piloto 

Outro ponto a ser destacado na evolução da resistência a compressão é que para as primeiras idades 

(3 e 7 dias) a resistência praticamente é a mesma em todas as suas composições exceto na mistura 

50% de areia e 50% de RCD que se destaca aos 7 dias. 

Analisando os resultados (Fig.3) obtidos para o traço rico em todas as suas idades observa-se que o 

traço com a composição de 100% de areia natural obteve o melhor resultado a partir dos 28 dias. 

Outro traço que também apresentou bons resultados foram os traços com 50% de areia natural com 

50% de RCD, juntamente com a mistura de 25% de areia natural com 75% de RCD. 
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Figura 3: Evolução da resistência do concreto com o traço Rico 

 
Figura 4: Evolução da resistência do concreto com o traço Pobre 

Analisando os resultados obtidos (Fig. 4) verifica-se nesta situação do traço pobre, o traços com 

misturas parciais (75% areia natural com 25% de RCD, 50% areia natural e 50% de RCD e a 

substituição de 25% de areia com 75% de RCD apresentaram os melhores desempenhos. Outro 

resultado que pode ser observado é que a mistura onde há substituição total da areia natural por 

RCD é que este apresentou uma baixa resistência à compressão. Além dos pontos destacados 

anteriormente percebe-se que neste os traços de composição 25% de areia, 50% de areia e 75% de 

areia são superiores aos resultados apresentados desde as primeiras idades até aos 63 dias que o 

traço com 100% de areia. 

Resistência à tração por compressão diametral. Idealizado pelo brasileiro Lobo Carneiro, este 

ensaio mede a resistência à tração por compressão diametral de corpos-de-prova cilindricos de 
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concreto, baseando- se no princípio de que um cilindro, carregado diametralmente, recebe tensões 

de tração, além das de compressão; sendo a resistência à tração do concreto numericamente bem 

menor que a de compressão, ele rompe por tração. De acordo com os ensaios realizados, conforme 

norma NBR 7222/2010 [7] obtiveram-se os resultados de acordo com a Fig. 5. De acordo com 

alguns estudos a resistência à tração também se altera face à substituição dos agregados naturais, 

como destaca Cabral (2007, p. 102) [8] “[...] parece que a substituição dos agregados naturais pelos 

reciclados também provoca uma redução na mesma, embora esta pareça ser menos intensa que as 

reduções provocadas na resistência à compressão.” 

 
Figura 5: Evolução da resistência do concreto, traço Piloto, Rico e Pobre 

Absorção, índice de vazios e massas específicas seca, saturada e real. Este ensaio foi 

realizado de acordo com a NBR 9778/2009 [9] e os resultados encontram-se na Tabela 4. De acordo 

com os dados obtidos pode se destacar que o concreto que tem a maior percentual de absorção é o 

que é composto de 100% de RCD, de um modo geral a taxa de absorção cresce à medida que se 

substitui o agregado miúdo natural por resíduo de construção. Outra característica do concreto é que 

com a substituição gradativa do agregado miúdo por RCD o concreto apresenta maior índice de 

vazios. 

Para este traço com maior teor de aglomerante (traço rico) verificou-se que o mesmo basicamente 

seguiu a mesma tendência do traço piloto, o que se alterou foi à taxa de absorção e índice de vazios 

que neste caso se tornou maior que o primeiro, ver Tabela 4. 

Pode se constatar que os três traços basicamente apresentam as mesmas tendências, sendo o traço 

piloto o que apresenta menor taxa de absorção, seguido do traço rico e por fim o traço pobre, o que 

pode ser evidencia na Fig. 6, além disso pode observar que nos três traços, a substituição de 50% do 

agregado miúdo apresenta uma ligeira queda na taxa de absorção. 

Quanto aos índices de vazios percebe-se que de acordo com a Fig.7 que o traço pobre apresenta o 

maior índice de vazios Cabe destacar que este traço caracteriza-se por possuir a maior quantidade de 

agregado em relação ao aglomerante. 
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Tabela 4: Absorção, índice de vazios e massas específicas seca, saturada e real  

traço Piloto 

Determinações 100% 

areia  

75% 

areia 

50% 

areia 

25%  

areia 

100%  

RCD 

Absorção de água [%] 3,51 3,63 3,03 3,77 4,22 

Índice de vazio [%] 7,76 8,16 7,00 8,31 9,31 

Massa especifica seca (s) 

[g/dm
3
] 

2,21 2,25 2,30 2,20 2,21 

Massa específica saturada (sat) 

[g/dm
3
] 

2,29 2,33 2,37 2,29 2,30 

Massa especifica real (r) 

[g/dm
3
] 

2,40 2,45 2,48 2,40 2,43 

traço Rico 

Determinações 100% 

areia  

75% 

areia 

50% 

areia 

25%  

areia 

100%  

RCD 

Absorção de água [%] 3,68 4,08 4,13 4,52 7,82 

Índice de vazio [%] 8,28 8,97 8,90 9,81 10,33 

Massa especifica seca (s) 

[g/dm
3
] 

2,25 2,20 2,16 2,17 2,14 

Massa específica saturada (sat) 

[g/dm
3
] 

2,34 2,29 2,25 2,27 2,24 

Massa especifica real (r) 

[g/dm
3
] 

2,46 2,42 2,37 2,41 2,39 

traço Pobre 
Determinações 100% 

areia  

75% 

areia 

50% 

areia 

25%  

areia 

100%  

RCD 

Absorção de água [%] 4,05 3,94 3,91 4,45 6,12 

Índice de vazio [%] 8,88 8,83 8,56 9,76 12,64 

Massa especifica seca (s) 

[g/dm
3
] 

2,19 2,19 2,19 2,19 2,07 

Massa específica saturada (sat) 

[g/dm
3
] 

2,28 2,27 2,27 2,29 2,19 

Massa especifica real (r) 

[g/dm
3
] 

2,41 2,39 2,39 2,43 2,36 

 

 
Figura 6: Comparativo da taxa de absorção entre os traços Piloto, Rico e Pobre 

Para a avaliação das massas específicas percebe-se que a menor massa específica é para o concreto 

do traço pobre e o de maior massa o traço piloto com a substituição de 50% do agregado miúdo 

natural, conforme Fig. 8. Uma das causas para as diferença nas massas podem ser explicadas através 

da: [...] os agregados reciclados geralmente possuem massa específica menor que a dos agregados 
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naturais, como conseqüência, os concretos produzidos por estes agregados também geralmente 

apresentam uma massa específica menor que a dos concretos produzidos com os agregados naturais, 

tanto no estado fresco quanto no estado endurecido (CABRAL, 2007) [8]. 

 
Figura 7: Comparativo do índice de vazios entre os traços Piloto, Rico e Pobre 

 
Figura 8: Comparativo da massa específica seca entre os traços Piloto, Rico e Pobre 

Conclusão 

Observou-se nos resultados para o concreto definido como traço piloto que a composição de 50% de 

areia natural e 50% de RCD; e 25% de areia e 75% de RCD apresentaram os melhores resultados 

para a resistência à compressão aos 28 dias. Para o concreto definido como traço rico verificou-se 

que o melhor resultado foi obtido pelo traço composto de 100% de areia natural, no entanto o 

resultado obtido pela composição de 50% de areia natural e 50% de RCD ficou muito próximo do 

resultado obtido pelo traço 100% de areia natural. Já o traço com 100% de RCD ficou abaixo dos 

resultados citados anteriormente. Para o traço definido como pobre o melhor resultado obtido aos 28 

dias foi o concreto composto de 50% de areia natural e 50% de RCD, sendo para as composições de 

25% de areia natural e 75% de RCD; e 75% de areia natural e 25% de RCD os resultados obtidos 

ficaram muito próximos ao melhor resultado.  

De acordo com os resultados e avaliações realizadas no concreto no estado fresco percebe-se que 

foram mantidas as principais características do concreto. No entanto para o concreto no estado 

endurecido não foi possível manter o resultado da compressão de forma satisfatória, visto que o 

concreto com a substituição em 100% do agregado miúdo natural por RCD ficou abaixo dos 25 

MPa estabelecidos na dosagem para resistência aos 28 dias. 
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Para os ensaios realizados de índice de vazios dentre os três traços o que apresentou o melhor 

resultado foi com a substituição de 50% de areia natural por 50% de RCD e também se observou 

que as substituições de 100% de RCD apresentou um elevado índice de vazios em todos os traços 

(rico, piloto e pobre). A mesma situação foi evidenciada no ensaio de absorção. 

Para a hipótese inicialmente estabelecida para a produção de concretos com a substituição do 

agregado miúdo natural por agregado reciclado proveniente da reciclagem de resíduos de construção 

e demolição (RCD) verificou-se com os resultados obtidos que o concreto com as substituições 

apresentaram resultados com resistências iguais ou superiores às recomendadas pelas normas da 

classe de resistência II com 25 MPa, assim como foi estabelecido nos cálculos iniciais de dosagem 

do concreto. Apesar dos resultados cabe destacar a necessidade de maiores estudos sobre a 

aplicação/substituição do agregado miúdo natural, pois o resíduo é um material heterogêneo que 

dependendo de sua origem, o mesmo poderá sofrer modificações. Outro ponto que deve ser avaliado 

é durabilidade do concreto com as substituições por resíduo de construção uma vez que o atual 

trabalho não abordou este aspecto. Para fins estruturais como vigas, lajes e pilares, por exemplo, 

não é possível afirmar a sua viabilidade, porém para outras finalidades, como a produção de 

artefatos, isto se torna viável, já que para fins estruturais cria-se a necessidade de maiores estudos 

sobre o tema. 
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Abstract. Environmental concerns regarding the production of cement particles in terms of energy 

consumption and CO2 emission resulted in to conduct widely studies for more environmentally 

viable alternatives. One of these alternative solutions is to use alkali-activated binder which is 

produced using industrial by-products containing silicate materials. Geopolymeric binders are the 

latest types of inorganic binders which use alkaline activation of wastes such as slag or fly ash. The 

geopolymerization of alumina-silicate materials is a complex chemical process evolving dissolution 

of raw materials, transportation, orientation and polycondensation of the reaction products. Classical 

two part geopolymers could become more eco-efficient with a lower CO2 footprint if sodium 

silicate usage is avoided. Besides current geopolymeric mixes can suffer from efflorescence 

originated by the fact that alkaline or soluble silicates that are added during processing cannot be 

totally consumed during geopolymerisation. Therefore, new and improved geopolymer mixes are 

needed. One-part geopolymers (sodium silicate free) were proposed in 2008. Up to now a lot of 

issues remain unexplained about them. Thus this study was assigned to investigate the durability 

performance of one-part geopolymers. The tests made comprise water absorption, penetration of 

chloride, carbonation, acid attack.    

Introduction 

In the last decade, by growing up the population and subsequently increasing demand for housing, 

using Portland cement as one of the main materials in construction was increased. It was reported 

that in 2011, 3.6 billion tones (mTs) of Portland cement was produced by countries which include: 

China (2063.2 mTs), EU (195.3 mTs), UK (8.3 mTs) and other countries produced the rest of 

amount of Portland cement. Ordinary Portland Cement (OPC) contributes 5-8% to global CO2 

emission. Table 1 presents the sources and percentage of contribution of each source.   

To solve OPC problem some solutions are proposed which include: 1) Rehabilitation of old 

buildings to adopt new applications; 2) Reduce OPC consumption and use waste materials instead 

of OPC; 3) Improvement of cement technology; 4) Alternative binders such as Calcium 

sulphoaluminate cements, Magnesium-based cements and magnesium phosphate cements and 

Geopolymer.  Geopolymers are categorized as a class of binders manufactured by activation of solid 

aluminosilicate source material with a highly alkaline activating solution and aided by thermal 

curing. 

Table 1. Quantities and sources of production gas CO2 

CO2 Sources 

55% 

Cement production originated from the chemical reaction that converts 

limestone (CaCO3) to calcium oxide (CaO), the primary precursor to 

cement 

40% 

Fossil fuel combustion during cement production (Kiln heating) and the 

combustion of fossil fuels required to produce the electricity consumed by 

cement production 

5% Transportation of raw materials 
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 Nowadays, the ordinary OPC still continues to be the most commonly used binder in infrastructure 

construction while widely studies investigated on the geopolymer due to its advantages in compare 

to cementitious compositions. Geopolymers are classified as environmental friendly materials which 

do not emit greenhouse gases during polymerization process [1].  Geopolymers are formed from 

silicon (Si) and aluminum (Al) content, thus fly ash, waste-product obtained from coal-fired power 

station can be proposed as the source materials [2]. Table 2 is shown the consumption and 

production of fly ash in world wide. 

Table 2. Worldwide production of fly ash [2] 

Name of country Production (Million tons) Utilization (Million tons) 

Australia 59 < 25 

China      > 150 52 

Germany 78 40 

India > 132 48 

Japan 55 29 

Russia 102 32 

South Africa 78 57.9 

Spain 58 26 

U.K. 60 34 

U.S.A. 100 26 

 As high amount of cement is replaced by waste materials in the geopolymer, the durability 

performance for geopolymer become an important issue to evaluate. Since little research on this 

topic has been performed, this study was assigned by using durability tests to evaluate one-part 

geopolymer. The conducted durability tests are included water absorption, penetration of chloride, 

carbonation and acid attack.  

Experimental work 

Materials The used dry mix for composition included Ordinary Portland Cement (OPC), fly ash, 

kaolin, sodium hydroxide, calcium hydroxide, water and superplasticizer (SP). Table 3 is shown the 

proportion of used materials. A mixture of kaolin and sodium hydroxide is heated at 650 ºC during 

140 minutes and consequently the product is called calcined stuff. The used OPC was type 42.5 R 

with clinker content between 95-100% and with a specific weight of 3.15 g/cm3 and a Blaine 

fineness of 3842 cm2/g. The SP was used to maintain a uniform consistency between the different 

mixes.  The chemical composition of the fly ash complies with the minimum requirements indicated 

in EN-450-1 [3] for being used as a partial replacement of cement in concrete. Based on this 

standard the fly ash was categorized in class B and group N for the loss of ignition and fineness, 

respectively and it has a specific weight of 2.42 g/cm3.  

Table 3. Mixture proportions (%) 

Reference Name OPC Fly ash Ca(OH)2 
Calcined 

stuff 
Water SP Sand 

R1 OPC 100 100 ---- ---- ----- 35 0.8 80 

R2 OPC 70 – FL 30 70 30 ---- ----- 35 0.8 80 

R3 OPC 30-FL 58.3-CH 7.7-CS 4 30 58.3 7.7 4 35 0.8 80 

R4 OPC 26-FL 58.3-CH 7.7-CS 8 26 58.3      7.7   8     35 0.8 80 

R5 OPC 18-FL 58.3-CH 7.7-CS 16 18 58.3 7.7 16 35 0.8 80 

Experimental tests 

Four tests were carried out to clarify the durability performance of one-part geopolymer which 

included water absorption, penetration of chloride, carbonation, acid attack. The first stage of 

evaluation was conducted by compressive strength of four mixtures and then in the next stages 

water absorption, penetration of chloride, carbonation, acid attack tests were carried. Experimental 

procedures of mentioned tests are explained in the following:  
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Water Absorption by capillarity The test was done according to EN 1015-18:2002. To conduct the 

capillary test, three specimens were cast and tested with dimension 100×100×100 mm3. The 

preparation procedure of test specimen was performed as follows: after drying in the oven at 1050C 

during 60 hours, they were isolated by water proof along their lateral surfaces with a fine layer of 

silicon in order to reduce water evaporation and guaranty capillarity water absorption. 

Penetration of chloride Durability of mixtures was evaluated by measuring the chloride ion 

migration coe-efficient following the norm LNECE 463. This test method consists of determining 

the depth of penetration of chloride ions through 50 mm thick slices of 100 mm nominal diameter 

cylinder after 28 days of curing. A potential difference of 30±0.2v is maintained across the 

specimen. One face is immersed in a sodium chloride and sodium hydroxide solution, the other in 

sodium hydroxide solution. The depth of penetration is measured by splitting the specimens, after 

exposure to migration of chloride ions. The surface of split concrete is spread with silver nitrate 

(NO3Ig) and the penetration depth is measured by difference in the color. The chloride diffusion 

coefficient can be calculated using the following equation: 
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 Where Dnssm is non-steady-state migration coefficient, × 10-12 m2/s; U: absolute value of the 

applied voltage (V); T: average value of the initial and final tempreture in the anolyte solution (C
0
); 

L: Thickness of the specimen (mm); Xd: Average value of the penetration depth (mmt).  

Carbonation The carbonation test was performed by temperature, relative humidity (RH) and CO2 

concentration 20C, 55% and 4%, respectively. Furthermore, the results were achieved by averaging 

carbonation depth of twenty points on both broken sides of specimens.  

Carbonation depth is assessed using a solution of phenolphthalein indicator that appears pink in 

contact with alkaline mortar with pH values in excess of 9 and colourless at lower levels of pH. The 

test is most commonly carried out by spraying the indicator on freshly exposed surfaces of mortar 

broken from the structure. 

Resistance to acid attack The cubic specimens with dimension 50×50×50 mm3 were used to 

evaluate this criterion for acid attack. The weights of specimens were measured and then saturated 

in a solution which contains of 10% H2SO4 acid (In volume). The weights of specimens were 

measured for 7, 14, 28 and 56 days and the appearance of specimens were also observed. 

Results and discussion 

Compressive strength Figure 1 shows the obtained compressive strength results. The reduction of 

OPC content led to a high reduction on the compressive strength of the mixtures. The slow 

hydration characteristics of fly ash contribute to explain that reduction. The mixture with 30% OPC 

(and 58.3 fly ash, 7.7 calcium hydroxide and 4% calcined stuff) shows almost 40% reduction in 

compressive strength when compared to the reference mixture (100% OPC). Since this mixture has 

a higher percentage reduction on OPC content, this could mean that the addition of metakaolin and 

calcined sodium hydroxide could justify that reduction. However, the use of increase content in 

calcined stuff does not seem to compensate the OPC reduction. Thus meaning that the use of 4% 

calcined stuff seems to be an optimum content. 

Table 4. Resistance to chloride penetration 
X10-12 Concrete resistance 

>15 Low  

10-15 Moderate  

5-10 High  

2.5-5 Very high 

<2.5 Ultra-high 
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Fig 1. Compressive strength values  

Water absorption by capillarity Figure 2 shows the results of the capillary absorption. The reference 

mixture shows the best performance among all. 

On the opposite side the mixture with 26% OPC 58.3 fly ash, 7.7 calcium hydroxide and 8% 

calcined stuff clearly shows a very high absorption by capillarity even at early ages. Such 

performance is typical of a microstruture with a high amount of capillary pores. The three remaining 

mixtures show a similar capillary absorption coefficient indicating a similar internal capillary pore 

network. 

 
a) 

 
b) 

Fig 2. Water absorption by capillarity: a) Variation by time; b) Absorption coefficient. 

Penetration of chloride  According to Figure 3, in the control mortar using 100% OPC led to be 

achieved moderate resistance to chloride penetration. By replacing 30% cement by fly ash resulted 

in very high resistance, so that the chloride resistance was increased 66.02% in compare to 100% 
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OPC.  Furthermore replacing 58.3%  and 4% (and also 8%) cement by fly ash and calcined stuff, 

respectively categorized these mixtures in the very high resistance as well as using these amount of 

SCMs (supplementary cementitious materials) instead of OPC led to increase 59.47% and 51.05% 

chloride resistance in 4% and 8% calcined stuff, respectively, in compare to control mixture.  

Increasing calcined stuff to 16% resulted in classification this mixture to high resistance while the 

chloride resistance was increased 8.8% in compare to 100% OPC.  

 
Fig 3. Chloride migration coefficient  

Carbonation According to obtained results in Fig 4, using 100% OPC led to obtain the maximum 

carbonation resistance while the previous findings stated that replacing SCMs by OPC resulted in 

reducing carbonation depth [4]. Replacing 30% fly ash by OPC led _to a slight increase in 

carbonation depth 2.43 and 2.96 times in compare to 100% OPC for 28 days and 56 days, 

respectively. Since replacing OPC by higher content of SCMs such as 58% fly ash and calcined 

stuff (4%, 8% and 16%) significantly decrease the carbonation resistance so that replacing 58% fly 

ash and 4% calcined stuff resulted in increasing carbonation depth 8.14 and 8.38 times more _an 

100% OPC.  Three factors are contributed in the carbonation depth which are included: 1) Porosity; 

2) Permeability; 3) Hydration productions. High capillary coefficient for mixture with 58% fly ash 

and 8% calcined stuff maybe to be achieved the lowest carbonation resistance while capillary 

coefficients for mixtures with 30% Fly ash, 58% Fly ash and 4% and 16% Calcined stuff as SCMs 

are similar and this distinction maybe is related to hydration productions. It isn’t clear that using 

SCMs such as Calcined stuff directly contribute in the chemical reactions instead of OPC _an_r 

reacts as a new material in chemical reactions. Corresponding to obtained results from FTIR in 

Figure 6, Polymerization due to form C-S-H gel led to shift higher peak frequency in used mixtures 

with higher replaced SCMs content. Hence, hydration product can be proposed as key role for 

mixtures that used 30% fly ash, 58% fly ash and 4% and 16% calcined stuff as SCMs.  By 

comparing the results for carbonation depth in 28 days and 56 days, it is revealed that the trend of 

increasing carbonation depth is going to be constant in long-term.  The effects of replacing SCMs 

instead of OPC were illustrated in Fig 4 for all mixtures in 28 days and 56 days.  

To elucidate the sensitivity in characterization of materials in microscopic scale FTIR test was 

carried out on specimens R3, R4 and R5. It shows the main adsorption bonds of geopolymer mortar 

R3 follows as: 775.31, 874.6, 958.97, 1415.94 and 1978.56 cm-1. The strong peak band 965 cm-1 is 

also characterized as asymmetric Si-O-Si or Al-O-Si stretching wile medium band 774 cm-1 is 

formed a network of Si-O-Si stretching [5-12].  

The broad bands in the region of 1648–3466 cm-1 characterized the spectrum of stretching and 

deformation vibrations of O-H and H–O–H groups from the weakly bound water molecules which 

were adsorbed on the surface or trapped in the large cavities between the rings of geopolymeric 

products [5-12].  
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Fig 4. Carbonation depth  
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Fig 5. Determination of carbonation depth 
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Fig 6. Microscopic scale FTIR test  
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The vibration at 950-1250 cm-1 is a wide range which covers the peaks in both the original fly ash 

and the resultant geopolymers. Geopolymers present peak at about 1000 cm-1. This shift of 

wavelengths from high to low frequencies is believed due to the de-polymerisation of silicate on the 

surface of the original fly ash in a highly alkaline environment [5-12].  

When some of the silicon ions are replaced by aluminum ions, Al-O-Si formed. Since the Al-O 

bond vibrates at a lower frequency _an the Si-O-Si bond, the absorption frequencies associated with 

Si-O-Si linkages would be expected to shift to lower wave numbers.  

By comparing obtained results, it is revealed that replacing 4%, 8% and 16% calcined stuff and 

57.3% fly as instead of cement led to emerge network Si-O-Si stretching. In addition, characteristic 

bond in both mixtures with 100% OPC and 70% OPC, 30% fly ash led to observe both spices H-O-

H bending and O-H stretching while one or both of them were observed in the specimens with 

calcined stuff(4%, 8% and 16%). On other hand, replacing SCMs instead of Portland cement in 

specimens with calcined stuff not results in observing both spices H-O-H bending and O-H 

stretching and observing spice types depends on the percentage of used SCMs.  

The hydration products of all the samples at around 955 cm-1 indicate the polymerization of silicate 

groups by forming C-S-H gel. Differences in forming C-S-H phase are related to use different 

pozzolanic materials and their combinations which results in different intensity.   

Furthermore, polymerization led to shift the peak frequency in cementitious compositions to higher 

frequency in geopolymer compositions which this phenomenon is related due to formation C-S-H 

gel.  

Resistance to acid attack The results of mass loss for specimens exposed to 10% sulphuric acid 

solutions are shown in Figures 7.  

 
Fig 7. Weight loss after sulphuric acid attack 

After 1 day the best results are shown by the reference mixture and also by the mixture in which 

30% OPC was replaced by fly ash. Since the reference mixture has much lower capillary water 

absorption than the other mixes this means that in a short term the rate of acid ingress contributes to 

explain the observed results. However, this is not the case of the one part geopolymeric mixture 

with 8% calcined stuff because since it has the highest capillarity coefficient it should have a higher 

weigth loss than the other geopolymeric mixtures. After 3 days exposure to acid attack one can 

confirm that the weigth loss is proportional to the OPC content in the mixtures. A higher OPC 

content is associated with a lower weight loss. High pozzolan content mixtures showed lower 

resistance to acid attack these results do not confirm previous findings about the fact that the 

presence of pozzolanic admixtures was found to lower the detrimental effect of acid attack on 

concrete [13,14]. Probably it is related to a denser microstructure typical of pozzolanic based 

mixtures were not yet formed by the time these tested mixtures.  
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Conclusion 

In this study, the durability performance of three one-part geopolymer mixtures was compared to 

two mixtures which one of them contained 100% OPC and the other one had 70% OPC and 30% fly 

ash. This comparison was conducted by using four tests which were included water absorption, 

penetration of chloride, carbonation, acid attack. The results showed that replacing high amount of 

fly ash instead of OPC results in significant reduction of durability performance. Since based on 

obtained results, using 4% Calcined stuff in the mixture with huge amount of fly ash (58.3%) 

compensated this reduction and improved the durability performance. Water absorption by 

capillarity of all mixtures had similar value except mixture which used 8% calcined stuff. The 

reason of this phenomenon maybe is due to high amount of porosity in this mixture. Penetration of 

chloride in one-part of geopolymer had better performance in compare to 100% OPC. The reason is 

related to increase fly ash content to a certain point which leads to keep the chloride diffusion 

constant in compare to use 100% OPC [15]. Using 4% Calcined stuff in the one-part geopolymer 

led to obtain the best performance in carbonation test in compare to other one-part geopolymer 

mixtures. The presence of this 4% Calcined Stuff could compensate replacing high amount of 

SCMs instead of OPC. Furthermore, the results of resistance to acid attack show that the weight loss 

is inversely proportional to the OPC content in the mixtures.     
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Resumo. No Brasil a produção de arroz é expressiva e posiciona-se mundialmente como o nono 

maior produtor mundial, com uma colheita de 11,26 milhões de toneladas na safra 2009/2010, 

havendo projeção de que a safra 2019/2020 atinja 14,12 milhões de toneladas. No processo de 

beneficiamento do arroz, em torno de 20% do seu peso torna-se resíduo, trata-se da casca do grão. 

Um dos destinos dados a esta casca, devido ao grande volume gerado, à rápida combustão e ao 

considerável poder calorífico, é o emprego em processos de co-geração de energia. É prática comum 

em indústrias de beneficiamento de arroz o uso da casca como combustível em fornos tipo grelha, 

gerando uma quantidade considerável de cinza, a qual ainda não tem destinação específica, sendo na 

maioria dos casos dispensada inadequadamente no meio ambiente. Entre 95 e 98% desta cinza é 

constituída de sílica com estrutura amorfa hidratada o que representa 20% do total da casca, e no 

caso de queima em grelha apresenta alto teor de carbono. No entanto, algumas empresas já 

empregam a casca de arroz como biomassa em fornos do tipo leito fluidizado, constituindo 

pequenas centrais termoeleétricas. As condições diferenciadas de queima levam a características 

finais da cinza bem distintas. O presente trabalho tem por objetivo avaliar comparativamente a 

pozolanicidade de cinzas de casca de arroz queimadas em ambos processos. Para tanto, foi 

empregada difração de raios X, fluorescência de raios X, granulometria laser, indicie de atividade 

pozolânica e condutividade elétrica de solução de cálcio com pozolana. Os resultados indicam 

diferenças significativas entre o desempenho dos materiais. 

Introdução 

A construção civil tem uma grande influência nos problemas ambientais discutidos na atualidade, e 

entre estes podem ser citados a extração de matéria-prima não renovável, a emissão de gases de 

efeito estufa, a geração de resíduos. Este assunto é analisado entre os profissionais da área por 

causarem consequências graves para o meio ambiente, prejudicando assim a qualidade de vida da 

população.  

Para suprir a necessidade de consumir os recursos naturais, pesquisadores vêm estudando formas de 

reaproveitamento de resíduos que, muitas vezes, são descartados inadequadamente no meio 

ambiente, como por exemplo, os resíduos gerados na produção e beneficiamento de arroz.  

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de arroz, e grande parte dessa produção está 

localizada no Rio Grande do Sul. Segundo o Instituto Rio Grandense do Arroz [1] na safra de 

2012/2013 o Brasil contabilizou uma produção de arroz na ordem de 11,7 milhões de toneladas, 

enquanto que o Rio Grande do Sul – RS foi responsável pela produção de 8 milhões de toneladas, 

ou seja, em torno de 68% do arroz brasileiro é produzido no RS. A partir do beneficiamento do 

arroz, uma grande quantidade de resíduo é gerada que, por sua vez, é destinada para emprego como 

biomassa na produção de energia. Após a queima da biomassa restam as cinzas. Tendo em vista a 
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grande geração potencial deste resíduo agroindustrial, cada vez mais vem se estudando técnicas para 

o seu reaproveitamento.  

A cinza de casca de arroz (CCA) é um resíduo que, se descartado incorretamente, pode acarretar em 

muitos danos para o meio ambiente. Entretanto a cinza de casca de arroz é rica em dióxido de silício 

(SiO2) – Sílica em grande parte amorfa, podendo ser aproveitada na construção civil como pozolana 

na substituição parcial do cimento em concretos e argamassas. 

A reciclagem da CCA traz um grande benefício para o meio ambiente fazendo com que tenha um 

destino adequado, economizando na produção de cimento e no consumo de energia, além de reduzir 

a poluição gerada. Durante o processo de fabricação de uma tonelada de cimento são emitidos, 

segundo Lima [2] com base nos cimentos nacionais, em torno de 659 kg CO2 são lançados na 

atmosfera. Isso faz com que cada vez mais estudiosos se interessem por este assunto e invistam nos 

estudos, percebendo-se um movimento no meio técnico para o emprego de pozolanas em escala real 

de produção de concretos [3]. 

Para Bezerra [4] este resíduo é tema de pesquisa para vários autores na atualidade, que concluíram 

que a cinza apresenta resultados satisfatórios quanto aos aspectos físicos e mecânicos quando 

utilizadas como adições em concretos e argamassas, pois quando a cinza é usada individualmente 

não tem função aglomerante, mas quando misturada ao cimento e água propiciam uma reação com 

hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) formando assim compostos cimentantes. 

Independente da origem do resíduo, cada vez mais vêm sendo pesquisadas novas técnicas para o 

aproveitamento em concretos, argamassas, cerâmicas, entre outros produtos empregados no setor da 

construção civil, visando à reciclagem destes materiais, trazendo benefícios para a sociedade e para 

o meio ambiente. 

Um benefício causado pela cinza da casca de arroz (CCA) na produção de concretos seria a redução 

do consumo de cimento para uma mesma classe de resistência baixando seu custo. Outra vantagem 

da utilização da CCA em substituição parcial do cimento reduzir o consumo do mesmo refere-se à 

diminuição das emissões de CO2 associada ao cimento na produção de cocnreto [5]. 

Este resíduo é gerado no mundo inteiro e apresenta um grande volume, pois a cinza corresponde à 

20% da casca de arroz, além de disputar com a sílica ativa em termos de qualidade. Contudo, uma 

das justificativas da não comercialização da cinza, ou a sua não utilização em concreteiras, seria 

devido ao fato que a queima da casca de arroz na maioria das vezes não ser em um processo que 

tenha uma combustão uniforme, gerando uma cinza de características muito variáveis. A cinza para 

ser comercializada, para a produção de concretos e argamassas, precisa ter características constantes 

quanto ao seu arranjo estrutural e a suas características químicas e físicas, o que garante, dentro de 

um desvio padrão admissível, a sua atividade pozolânica [6]. 

O objetivo do presente trabalho é caracterizar e avaliar cinzas de casca de arroz, oriundas de dois 

processos distintos de geração, como material pozolânico e o efeito de seu emprego em concretos.  

Referencial teórico 

Um dos cereais mais consumidos no mundo é o arroz, e o Brasil é um dos maiores produtores deste 

grão. No mundo, estima-se que é cultivado cerca de 150 milhões de hectares de arroz por ano, isso 

equivale a 590 milhões de toneladas, além disso, é alimento básico pra 2,4 bilhões de pessoas e 

estudos apontam que em 2050 a demanda atenderá o dobro dessa população. A Ásia é responsável 

por cerca de 90% do arroz consumido no mundo, já a América Latina está na segunda posição em 

produção e em consumo em terceiro. Por ser um alimento importantíssimo para a população, isso 

traz benefícios para a economia de muitos países como Brasil, Peru e Colômbia, entretanto o 

crescimento do consumo de arroz não está sendo acompanhado pela produção mundial, pois nos 

últimos seis anos a produção aumentou apenas 1,09% aproximadamente ao ano e a população 

aumento em 1,32%, foi consumido 1,27% gerando uma preocupação a respeito da produção [7]. 

Em 2009 o Brasil foi um dos maiores produtores de fora da Ásia com uma produção de 12,6 

milhões de tonelada de arroz em casca, o que simbolizou 1,8% do total mundial e aproximadamente 
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80% da produção no Mercosul [8]. Em 2012 o Brasil ocupou o 7º lugar na produção mundial de 

arroz beneficiado, com 7,7 milhões de toneladas [9], e 9º lugar na produção do arroz em casca, com 

11,7 milhões de toneladas. A produção durante o mesmo ano no Rio Grande do Sul chegou a 6,8 

milhões de toneladas.  

No Brasil os maiores produtores deste cereal estão localizados nos estados do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso, sendo a região sul a maior produtora. A Companhia 

Nacional de Abastecimento – CONAB [10] relata no Acompanhamento da Safra Brasileira de 

Grãos 2012/13 – Nono Levantamento de Junho de 2013 que a produção nacional nesta safra foi de 

11,9 milhões de toneladas, sendo que a região sul contribui com 9,1 milhões de toneladas e destes 

7,9 milhões de toneladas foram produzidas pelo Rio Grande do Sul e 1 milhão de toneladas pelo 

estado de Santa Catarina. O IRGA [11] faz uma projeção de um crescimento de 2% na produção de 

arroz no estado do Rio Grande do Sul no período de 2013/2014 em relação aos outros anos, 

estimando-se que os produtores deverão semear 1,100 milhão de hectares.  

Segundo o Planeta Arroz [9], nas próximas décadas aumentará a demanda deste cereal 

mundialmente, devido ao crescimento da população, que vem aumentando com o decorrer dos anos, 

estima-se que o maior aumento ocorrerá na África, Oriente Médio e Américas e terá uma 

diminuição em alguns países asiáticos. 

As carcaterísticas da CCA dependem do processo de combustão, e são regidas por três importantes 

fatores: a temperatura da queima da casca de arroz, o tempo de exposição da casca ao calor e o tipo 

de equipamento utilizado, sendo os principais a céu aberto, em leito fluidizado e em fornalhas tipo 

grelhas. Considerando todos esses fatores, a combustão controlada da CCA pode ser muito 

eficiente, obtendo assim a sílica da casca de arroz. A casca de arroz queimada até 500ºC resulta em 

cinza preta, resíduo rico em carbono e constituído de sílica amorfa. A partir de 750ºC é obtida uma 

cinza mais clara, resultado dos carbonos fixos, isso faz com que a cinza contenha sílica mais 

cristalina [12]. 

O tipo de cinza o mais gerado atualmente, especialmente no Rio Grande do Sul, é aquela gerada na 

queima a céu aberto, apresentando assim características físicas e químicas menos apropriadas para 

sua reciclagem. As CCA queimadas na faixa de 500ºC apresentam maior atividade pozolânica em 

função do maior grau de amorfismo, a partir de 700ºC, além do aumento do tempo de queima, a 

sílica contida na CCA tende a apresentar formas cristalinas, consequentemente reduzindo a sua 

atividade pozolânica [12]. As fases cristalinas muitas vezes são indesejadas porque não são reativas. 

Porém, Isaia [13] não concorda que as fases cristalinas contidas na CCA diminuam a 

pozolanicidade, pois para o autor estas CCA não apresentam resultados de baixo desempenho 

quando usadas em argamassas e concretos. Para Tashima [14], o teor de sílica resultante da queima 

da casca do arroz é indiferente do tipo de processo realizado, pois a quantidade de sílica existente 

nesse resíduo é de 74 à 97%, porém o que influência é a morfologia da sílica presente na cinza. A 

temperatura influenciará a sílica na sua fase microestrutural, ou seja, gerando uma sílica em estado 

amorfo, que é bem mais reativa, ou em estado cristalino. No entanto, outro aspecto problemático 

das cinzas queimadas em condições com menor controle dos parâmetros é o elevado teor de 

carbono. A presença de carbono em elevados teores nas adições minerais traz como consequência 

além de um produto de coloração final muito escura com baixa aceitação nomercado [15], um 

aumento na demanda de água do material que incorpora esta adição ativa, o que pode ser prejudicial 

para concretos, pois quanto maior o teor de água no traço de concreto menor será a durabilidade e as 

propriedades mecânicas. 

Materiais e métodos 

Materiais. Empregou-se um cimento do tipo CP II F-32, por conter somente adições não ativas, 

com massa específica de 3,11 g/cm³. No período do desenvolvimento deste programa experimental 

foram empregados cimentos provenientes de três lotes distintos. Para os testes em concretos, 

empregou-se materais utilizados rotineiramente na produção de uma central dosadora de concreto. 
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O agregado miúdo empregado foi uma areia quartzosa de leito de rio para a produção dos concretos, 

bem como areia normal brasileira extraída do Rio Tietê (ABNT NBR 7214:2012) para os ensaios de 

índice de atividade pozolânia. O agregado graúdo para a produção de concreto é de origem 

basáltica, composto a partir de duas classificações comerciais (brita 0 e 1). Empregou-se ainda um 

aditivo superplastificante a base de policarboxilato para os ensaiosde índice de atividade pozolânica 

modificada e um aditivo plastificante para os ensaios de concreto. As cinzas de casca de arroz têm 

origem em dois processos distintos de geração de energia, sendo eles a combustão de casca de arroz 

em leito fluidizado e em grelha. As tabelas 1 a 4 apresentam as caracterizações dos referidos 

materiais. 

Tabela 1: Caracterização química e física do cimento CPII F-32. 

Parâmetro Lote Abril 2012 Lote Maio 2012 Lote Agosto 2013 

Al2O3 (%) 4,12 4,12 4,43 

SiO2 (%) 19,42 19,39 18,95 

Fe2O3 (%) 2,6 2,59 2,77 

CaO (%) 60,76 60,78 59,92 

MgO (%) 4,85 4,93 5,06 

SO3 (%) 3,03 3,08 2,65 

Perda ao Fogo (%) 6,04 6,08 4,55 

CaO Livre (%) 2,89 2,24 1,63 

Resíduo Insolúvel (%) 2 2 1,34 

Equivalente Alcalino (%) 0,63 0,62 0,71 

Expansão à Quente (mm) 0,5 1 0,55 

Início de Pega (h:min) 03:20 03:30 03:26 

Fim de Pega (h:min) 04:30 04:30 04:03 

Água Cons.Normal (%) 26,2 26,3 26,3 

Blaine (cm²/g) 3.850 3.720 3,242 

#200 (%) 3,4 4,2 2,47 

#325 (%) 16,3 15,5 11,52 

fc 1 dia (MPa) 16,3 16,9 14,6 

fc 3 dias (MPa) 29 29,3 26,4 

fc 7 dias (MPa) 36,9 36,6 33,3 

fc 28 dias (MPa) 41,9 41,9 41,2 

Tabela 2: Distribuição granulométrica e caracterização física da areia do concreto. 

Peneira abertura (mm) Massa retida (%) Massa retida acumulada (%) 

4,76 2 2 

2,38 8 10 

1,16 15 25 

0,6 25 50 

0,3 33 83 

0,15 16 99 

< 0,15 1 100 

Abertura   

Módulo de finura  2,69 

Dimensão máxima característica  4,8 mm 

Massa específica (g/cm³)  2,70 g/cm³ 

Para este trabalho usou-se três tipos de cinza de casca de arroz: a primeira chamada de CCA-LF foi 

doada por uma empresa geradora de energia que se localiza na cidade de Alegrete, RS. Esta 

pozolana resulta da queima de biomassa em forno de leito fluidizado para a geração de energia e sua 

massa específica é de 2,12 g/cm³. A segunda e a terceira foram obtidas a partir da queimada de 

biomassa em grelha deslizante, em temperatura de 600 a 700 ºC, com um tempo de permanência de 

9 minutos. Esta cinza foi utilizada de duas formas, só moída, identificada como natural (CCA-GN) 

com massa específica de 1,98 g/cm³, e uma peneirada em agitador de peneiras com duração de 10 

minutos utilizando uma peneira com malha de abertura igual a 1,2 mm, identificada peneirada 

(CCA-GP) com massa específica de 2,1 g/cm, empregando-se a fração passante. Ambas CCA G 
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foram moídas em moinho de bolas horizontal, com carga de 5 kg de esferas cerâmicas para cada kg 

de CCA, por 1 hora. 

Tabela 3: Distribuição granulométrica e caracterização física do agregado graúdo. 

Peneira abertura (mm) Massa retida (%) Massa retida acumulada (%) 

19,0 0 0 

12,5 41 41 

9,5 22 63 

6,3 22 85 

4,76 9 94 

2,38 5 99 

< 2,38 1 100 

Módulo de finura  6,56 

Dimensão máxima característica  19 mm 

Massa específica (g/cm³)  2,70 g/cm³ 

Tabela 3: Quantidade de material para produção das argamassas produzidas (g). 

Ensaios Cimento  Areia Aditivo CCA Água 

Referência 312,0  936,0  - - 155,0  

CCA-GN 202,8  936,0  - 74,43  171,0  

CCA-GP 202,8  936,0  - 74,43  173,1  

CCA-LF 202,8  936,0  - 74,43  165,0  

CCA-GN método modificado 202,8  936,0  0,80 74,43  155,0  

CCA-GP método modificado 202,8  936,0  1,60 74,43  155,0  

CCA-LF método modificado 202,8  936,0  0,43 74,43  155,0  

Concreto com CCA. A fim de verificar o desempenho das CCA em concretos comerciais, com 

proporcionamento do concreto referência fornecido por uma empresa de serviços de concretagem 

para atender a um fck de 30 MPa, com consumo de cimento de 375 kg/m³ e consistência de 100 +/- 

20 mm. Empregou-se 30% de brita 0 e 70% de brita 1. Foi adotado 6,4% de CCA adição à massa de 

cimento. A tabela 4 apresenta o traço dos concretos produzidos. A resistência à compressão do 

concreto foi testada aos 28 dias de idade. 

Tabela 4: Proporcionamento de materiais para concreto. 

Ensaios Cimento (kg) Areia (kg) Brita 0 (kg) CCA (%) Aditivo (%) Água (kg) 

Referência 1 2,51 2,72 0 0,6 0,5 

CCA-G natural 1 2,51 2,72 6,4 0,6 0,5 

CCA-G peneirada 1 2,51 2,72 6,4 0,6 0,5 

CCA-LF 1 2,51 2,72 6,4 0,6 0,5 

Apresentação, análise e discussão dos resultados 

Difratometria de Raios-X (DRX). Os difratogramas da figura 1 apresentam a caracterização 

mineralógica das CCA estudadas. Através da Difração de raios X constatou-se que as amostras 

apresentam picos de SiO2 na forma de cristobalita. A presença de cristobalita pode ser decorrência 

do potássio presente na casca de arroz, uma vez que este elemento incrementa a velocidade de fusão 

e cristalização de sílica amorfa em cristobalita [16]. 

Porém na amostra de CCA LF também foi observada a presença de picos de quartzo. Este 

comportamento pode ser explicado pelo fato dessa cinza ser gerada em forno de leito fluidizado, 

onde há a presença de areia quartzosa no processo de fluidificação do forno, este quartzo passa a 

“contaminar” a cinza [17]. Com a presença de quartzo na composição da cinza pode-se reduzir o 

tamanho do grão [18], pois este material tem dureza superior quando comparado com a cristobalita, 

apresentando dureza de 7, enquanto que a cristobalita é de 6,5. Já para a cinza natural e peneirada a 

composição mineralógica não se diferenciam. Para Calheiro [25] um dos motivos da presença de 

componente cristalino nas amostras de cinza residual é o processo de queima da CA, que neste caso 

foi com grelha deslizante com temperatura controlada entre 600º e 700ºC. Isso se explica pelo 

deslizamento da CCA na grelha existente no forno, este movimento tem como consequência a 

proximidade da cinza com as chamas, atingindo assim uma temperatura mais elevada. 
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Figura 1: Difratogramas de raios X das CCA estudadas. 

Granulometria de difração a laser. Os resultados principais parâmetros obtidos para as 

diferentes cinzas estudadas são apresentados na tabela 5. 

Tabela 5: Caracterização granulométrica das cinzas de casca de arroz. 

Análise granulométriva CCA-GN CCA-GP CCA-LF 

Diâmetro <10%, μm 7,78 7,7 2,38 

Diâmetro <50%, μm 25,95 24,19 7,04 

Diâmetro <95%, μm 54,13 51,23 28,7 

Para a CCA Natural foi caracterizado um diâmetro médio de partícula de 25,95 µm e para a CCA 

Peneirada encontrou-se o valor de 24,19µm Já a CCA LF apresentou um diâmetro médio 

significativamente menor com valor de 7,04µm como sendo a de menor diâmetro das partículas. 

Para Calheiro [18] a reatividade pozolânica é influenciada pelo tamanho do grão, ou seja, ao ocupar 

os vazios quando adicionada em concretos e argamassas, apresenta efeito fíler, por isso a 

necessidade de se analisar a granulometria da mesma, além de influenciar na superfície de reação. A 

figura 2 apresenta a distribuição granulométrica obtida por difração a laser das CCA estudadas. 

 
 Figura 2: Granulometria das CCA estudadas. 

Perda ao Fogo. Para a perda ao fogo a CCA-LF obteve-se o valor de 2,12% inferior à CCA-GN 

e a CCA-GP, com valores respectivos de 8,49% e 8,30%. Conforme Calheiro [18], cinzas 

resultantes da queima da casca de arroz por meio de queimadores de leito fluidizado apresentam 

menores valores de perda ao fogo porque a temperatura de queima é controlada e homogênea, 

resultando na não formação de sílica cristalina, o que se sucede na formação da CCA-LF.As cinzas 
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queimadas em grelha apresentam valores maiores de PF devido às impurezas contidas nas amostras 

como a CCA-GP e CCA-GNl, oriundas de combustão incompleta e/ou não uniforme. Porém todos 

os três tipos de cinza apresentaram bons resultados na análise de atividade pozolânica. 

Método Luxàn. Com base na análise feita pelo método Luxàn [19], constatou-se que todas as 

cinzas apresentaram alta atividade pozolânica, sendo a CCA-GN a de maior condutividade elétrica 

entre as analisadas, conforme mostra a tabela 6. 

Tabela 6: Resultados obtidos através do método Luxàn [26] 

Amostras Quantidade  1ª leitura – L1  2ª leitura – L2 Diferença (L1-L2) Média 

total 

CCA-G Natural (1) 5,0082 g 79,7 mS/cm 77,8 mS/cm 1,9 mS/cm 
1,9 

 
CCA-G Natural (2) 5,0064 g 80,2 mS/cm 77,8 mS/cm 2,4 mS/cm 

CCA-G Natural (3) 5,0068 g 80,6 mS/cm 79,2 mS/cm 1,4 mS/cm 

CCA-GP (1) 5,0016 76,9 mS/cm 75,2 mS/cm 1,7 mS/cm 
1,47 

 
CCA-GP (2) 5,0046 76,6 mS/cm 75,7 mS/cm 0,9 mS/cm 

CCA-GP (3) 5,0082 81,1 mS/cm 79,3 mS/cm 1,8 mS/cm 

CCA-LF (1) 5,0062 82,5 mS/cm 81,0 mS/cm 1,5 mS/cm 

1,3 CCA-LF (2) 5,0071 83,8 mS/cm 82,5 mS/cm 1,3 mS/cm 

CCA-LF (3) 5,0095 82,6 mS/cm 81,5 mS/cm 1,1 mS/cm 

A tabela 13 apresenta a análise de variância para o índice de atividade pozolânica pelo método 

Luxàn. Conforme a ANOVA, não há uma diferença significativa nestes resultados. 

Tabela 13 – Anova para IAP método Luxàn [26]. 

Amostras GDL  SQ  Teste F Significância P Efeito 

significativo 

Dentro do grupo 2 0,576 1,619 0,2740 Não 

Entre frupos 6 1,067 

Total 8 1,642 

Índice de Atividade Pozolânica. Os dados obtidos para IAP são apresentados na tabela 7. 

Tabela 7: Resultados do IAP. 

Método Determinação  Referência  CCA-GN CCA-GP CCA-LF 

NBR 5752 

Consistência (mm) 223 mm 224 mm 225 mm 226 mm 

Água (g) 155 g 171,4 g 173,1 g 165 g 

Água Requerida (%) - 111% 112% 106% 

R. compressão média 25,83 MPa 19,1 MPa 21,27 MPa 27,03 MPa 

IAP (%) - 74% 82% 105% 

NBR 

Modificada 

Consistência (mm) - 225 mm 221 mm 225 mm 

Água (g) - 155 g 155 g 155 g 

Água Requerida (%) - 100% 100% 100% 

Aditivo (g) - 0,8 1,6 0,43 

R. compressão média  - 18,63 MPa 25,97 MPa 34,23 MPa 

IAP (%) - 72% 101% 133% 

DIFERENÇA -2 19 28 

A norma ABNT NBR 12653:2012 determina que os valores para o índice de atividade pozolânica 

deverão atingir o mínimo de 75%, enquanto que para a água requerida o limite é de 110%. Então 

todos os resultados que não se enquadram na norma foram destacados em vermelho. A figura 3 

apresenta os resultados obtidos para resistência das argamassas empregadas para determinar o 

Índice de Atividade Pozolânica. 

Para ambas determinações de IAP pela resistência de argamassas, constatou-se que a CCA LF foi a 

que teve o melhor resultado. Nas moldagens feitas sem o uso do aditivo a argamassa com CCA-C 

foi a que teve a menor demanda adicional de água, apresentando a consistência com menor desvio 

em relação ao parâmetro de norma, que estabelece um espalhamento de 225±5, enquanto que as 

outras amostras apresentaram uma demanda mais elevada de água para ajustar a consistência que, 

por sua vez, apresentaram maior desvio em relação ao parâmetro de norma. Esta maior demanda de 

água observada é consequência da maior perda ao fogo observada para a CCA-N e a CCA-P, 
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respectivamente, de 8,49 e 8,30. Em relação aos valores de água requerida, a CCA G Natural e 

Peneirada ultrapassaram o limite de 110% estabelecido pela norma, chegando a 111 e 112%, pois 

foram as que mais necessitaram de adição de água para a consistência estipulada, já no método 

modificado nenhum resultado ultrapassou este valor porque as consistências foram ajustadas com 

aditivo como já foi citado à cima. Como uma das consequências da menor demanda de água tem-se 

que a melhor resistência obtida foi a da CCA LF, apresentando uma média para os três corpos-de 

provas moldados de 27,03 MPa, superando o valor da resistência para as moldagens de referência.  

  
Figura 3: Resultados da resistência à compressão das argamassas 

Para as moldagens feitas com aditivo, fixou-se a quantidade de água usada na referência e ajustou-

se a quantidade de aditivo pela consistência. Assim como para as misturas anteriores, a que teve o 

melhor resultado foi a CCA LF, pois foi a que teve a resistência mais elevada chegando a uma média 

de 34,23 MPa e com a menor adição de aditivo superplastificante para atingir a consistência desejada.  

A cinza com melhor resultado de IAP pela NBR 5752, como o esperado, foi a comercial, apresentado um 

IAP de 105 %. Já no método modificado todas as pozolanas atingiram o limite da norma, sendo assim todos 

os resultados foram satisfatórios, porém a cinza com maior IAP continuou sendo a CCA LF com 133%. O 

melhor IAP deve-se a amostra com menores partículas grosseiras [20], pois torna a mistura mais 

homogênea, aumentando assim a atividade pozolânica, que neste caso foi a CCA Comercial, com tamanho 

médio de partícula de 7,0 µm, enquanto que as CCA residuais ficaram entre 24 e 26 µm, ou seja, na 

ordem de três vezes maiores.  

Concretos com CCA. A Figura  mostra o resultado das resistências à compressão dos concretos. 

 
Figura 4: Resultados da resistência à compressão dos concretos 

Para a relação a/agl 0,50 os traços com CCA Natural e Peneirada apresentaram resultados 

superiores, na ordem ao da referência para as resistências aos 28 dias, ficando a baixo disso os 

concretos com CCA-LF. Os concretos com CCA natural retornaram resistências 16, 15 e 3% 

maiores, respectivamente, em relação ao concreto com CCA comercial, de referência e com a CCA-

GP. Os concretos referência, com CCA peneirada e natural apresentaram resistências na mesma 

ordem de grandeza. Para Krug [21], isso se explica pelo fato da CCA-GN apresentar um teor de sílica de 

(76,39%) mais elevado do que a Peneirada (72,56%), Para idades iniciais a resistência é menor porque há o 
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efeito de empacotamento que influencia diretamente no comportamento mecânico, porém para idades mais 

avançadas como é o caso deste trabalho (aos 28 dias) o efeito de pozolanicidade supera o efeito de 

empacotamento. Pedroso [22] adotou o percentual de 15 e 25% de adição de CCA moída e natural 

nos concretos moldados e relação a/ag 045, 0,55  e 065, obtendo resistências superiores ao da 

referencia aos 28 dias, com exceção da 25% Natural que apresentou resistências inferiores para 

todas as idades. 

Relação entre as propriedades estudadas. A tabela8 apresenta a análise de variância 

comparando as resistências obtidas para as argamassas dos dois métodos de IAP e concreto. A um 

nível de confiança de 95%, a ANOVA indica que as médias das resistências à compressão das 

argamassas empregadas de referência para cálculo do IAP e das argamassas com as cinzas estudadas 

diferem significativamente entre si. Já as diferenças das médias dos concretos estudados diferem 

significativamente entre si a um nível de significância de 90%. O gráfico de médias da figura 5 

ilustra as diferenças apontadas na ANOVA. 

Tabela 8: ANOVA do IAP X Concreto. 

Fonte GD

L  

SQ  MQ Teste F Significância 

P 

Efeito significativo 

Fc IAP 

NBR 

Dentro 

do grupo 

3 126,389 42,130 13,449 

 

0,002 

 

Sim 

 Entre 

grupos 

8 25,060 3,133  

Total 11 151,449  

fc IAP  

Modif 

Dentro 

do grupo 

3 365,920 121,973 28,779 0,000 Sim 

 Entre 

grupos 

8 33,907 4,238  

 Total 11 399,827  

fc  

Concreto 

Dentro 

do grupo 

3 
68,314 

22,771 5,319 0,070 Não 

 Entre 

grupos 

4 
17,125 

4,281  

 Total 7 85,439  

 

 
Figura 5: Relação entre Índice de Atividade Pozolânica e Índice de Atividade Pozolânica modificado e Concreto 

Relacionando os resultados do concreto com IAP, pode-se observar que os concretos com CCA-GN 

tiveram resultados superiores quando adicionados no concreto, ao contrário do IAP onde a 

resistência média das argamassas com esta CCA apresentou o menor resultado. No entanto, os 
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resultados para os concretos devem ser analisados com cautela. Para as argamassas empregou-se 

aditivo superplastificante, já para os concretos onde empregou-se aditivo plastificante, que pode ter 

sido menos eficiente para a dispersão da CCA LF que, pela granulometria, é na ordem de 3 vezes 

mais fina que as CCA residuais. 

A figura 6 apresenta a relação entre IAP realizado conforme ABNT NBR 5752 com o método NBR 

5752 modificado. Pode-se afirmar, pelo coeficiente de determinação, que existe uma relação entre 

os dados obtidos por ambos os métodos, explicando 95% da relação entre os resultados por meio de 

uma equação linear. 

 
Figura 6: Relação entre Índice de Atividade Pozolânica e Índice de Atividade Pozolânica modificado 

A relação entre os resultados dos métodos de IAP com os resultados do método Luxàn [26] 

estudados á apresentada na figura 7. 

 [26] 

 
Figura 7: Relação entre Índice de Atividade Pozolânica / Índice de Atividade Pozolânica modificado e método Luxan.  

Comparando as relações existentes entre os Métodos de IAP (normalizado e modificado) e o 

Método Luxàn [26], pode-se observar que o melhor resultado obtido foi em relação ao método 

modificado, pois, pelo coeficiente de determinação, 92% dos resultados podem ser explicados pela 

equação linear que relaciona os dois métodos. O coeficiente de determinação para a relação entre os 

resultados de IAP normalizado e Luxàn foi apenas de 76%. 

A relação entre IAP e perda ao fogo é apresentada no gráfico da figura 8. A melhor relação obtida 

foi da perda ao fogo com o método IAP normalizado, pois o coeficiente de determinação foi de 

91%, enquanto que para a comparação com o IAP Modificado o R² foi de 75%. 
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Figura 8: Relação entre Índice de Atividade Pozolânica / Índice de Atividade Pozolânica modificado e perda ao fogo 

A relação entre tamanho médio de partículas e IAP é apresentada no gráfico da figura 9. 

 
Figura 9: Relação entre Índice de Atividade Pozolânica / Índice de Atividade Pozolânica modificado e diâmetro médio 

Conforme o gráfico apresentado o resultado com melhor correlação é o IAP normatizado em relação 

ao diâmetro médio das partículas com 96% de significância e para o IAP modificado obteve 84%.  

O tamanho das partículas e o carbono existente na pozolana altera consideravelmente a 

homogeneidade da mistura comprometendo assim o desempenho na pozolanicidade [6].  

Conclusões 

Como considerações finais pode-se afirmar que, para a maioria dos ensaios realizados, a cinza que 

obteve resultados mais satisfatórios foi a cinza gerada de forno leito fluidizado, adotada com o 

nome CCA LF neste trabalho, tendo a temperatura de queima controlada, aumentando assim a 

pozolanicidade da cinza, já que aumenta o teor de sílica. Isso foi analisado através da difração de 

raio-x que detectou além de cristobalita, picos de quartzo, elemento adquirido da geração de cinza 

por forno de leito fluidizado, pois este forno é contaminado por materiais inertes. Além disso um 

dos motivos da presença de cristobalita nas amostras é o processo de queima das cinzas. 

No que se refere a granulometria a laser pode-se concluir que quanto menor o tamanho do grão 

melhor será a reatividade pozolânica, pois quanto mais fina terá um efeito fíler, preenchendo melhor 

os vazios na argamassa. Neste caso a cinza que se adequou nessas características foi a CCA LF. 

Para a perda ao fogo a melhor cinza é a LF, obtendo o menor valor devido a um alto teor de sílica 

contida na sua composição, a Natural e Peneirada apresentaram valores semelhantes e maiores que 

anterior. Um dos motivos seria por conterem mais impurezas que não foram queimadas no seu 

processo de geração. 

Em relação ao método Luxàn todas as cinzas ficaram a cima no nível de atividade pozolânica, 

porém a CCA-G Natural foi a que apresentou alta atividade pozolânica, concluído que todas as 

cinzas estudadas são ótimas pozolanas quando substituídas por um percentual de cimento. 
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Para o Índice de atividade pozolânica o melhor reultado foi obtido pelo método modificado, isso se 

explica por ter sido ajustado a consistência com aditivo superplastificate, fixando a quantidade de 

água. A CCA com o maior IAP foi a LF nos dois métodos isso se deve pela finura, característica 

essa importante para a homogeneidade da mistura, causando efeito fíler e preenchendo os vazios da 

mistura adquirindo maior resistência quando ajustada a consistência com aditivo. 

E para os concretos conclui-se que quando adicionados cinzas, as resistências aos 28 dias superam 

as da referência, isso para CCA-G Natural e Peneirada, já que a CCA LF apresentou resultado 

inferior comparados com a referência. Pode ser suposto que o aditivo plastificante não foi adequado 

para a CCA LF, já que o resultado esperado seria de esta cinza ser superior às demais, pelos ensaios 

de caracterização e de IAP, onde ela sempre sobressaiu em relação a Natural e Peneirada.  

Por fim todos os ensaios realizados tiveram resultados satisfatórios em relação a cinza de casca de 

arroz tanto em ensaios realizados para análise de sua composição química e mineralógica, como 

para ensaios feitos para análise da sua funcionalidade na substituição de cimento em concretos e 

argamassas, obtendo resultados melhores que as moldagens de referência, onde não foi usado 

nenhum tipo de adição pozolânica. 
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Resumo. No Brasil, o desperdício de madeira nos processos de beneficiamento é muito grande, uma 

vez que apenas 40 a 60 % do tronco é aproveitado. Isso também se reflete em indústrias que 

beneficiam o eucalipto oriundo de florestas plantadas, que geram um volume de resíduo de 

serragem que pode ter um maior valor de sustentabilidade a partir do seu aproveitamento na 

produção de chapas de partículas para construção civil. Este trabalho apresenta a primeira parte de 

uma pesquisa de desenvolvimento de chapas a partir do resíduo de serragem de eucalipto colhido de 

uma carpintaria em Salvador Bahia no Brasil. Essa parte do estudo objetivou otimizar o tempo de 

pressagem a quente das partículas do resíduo e a menor quantidade de cola utilizada, visando o 

menor gasto de energia para pressangem junto com a maior eficiência de cura na colagem das 

partículas, para obter um produto mais sustentável. Para tal, fez-se uma classificação das partículas 

contidas no resíduo de serragem e a partir dessa composição, foram desenvolvidos corpos de prova 

de 20 x 20 cm, variando a quantidade de cola para aglutinar as partículas e o tempo de pressagem a 

quente. Conclui-se que é possível promover o potencial do resíduo de serragem do eucalipto em 

forma de chapas com possibilidades de emprego na construção civil. 

Introdução 

A indústria da madeira no Brasil gera um relevante impacto ambiental, considerando os aspectos 

desde a extração da madeira e da pressão dos recursos florestais, até os problemas do destino de 

resíduos de madeira oriundos de processos produtivos diversos, incluindo o da indústria da 

construção civil e da indústria moveleira. O descarte da madeira ainda é uma questão pouco 

considerada nos processos que envolvem o uso desta e em geral os seus resíduos são encarados 

como material com pouco valor agregado, sendo na sua maior parte depositados em áreas de aterro 

das cidades. O resíduo da madeira se torna um problema porque a sua disposição ou utilização 

adequada pode gerar custos que o produtor quer evitar, porém, o conhecimento da quantidade, da 

qualidade e das possibilidades de uso deste material pode gerar alternativas de usos que viabilize o 

seu manuseio [1].  

O resíduo de madeira pela NBR 10004 [2], é classificado como classe dois, livre de materiais 

contaminantes, banal e não inerte, pois é biodegradável, com possibilidades de ser reaproveitado em 

processos de reciclagem por processos diferentes dos processos industriais iniciais e de ser 

transformado em produtos de uso similar ou diferente ao da madeira serrada inicial. Pereira & 

Carvalho [3] afirmam que, no caso da madeira, os resíduos são de composição orgânica e de origem 

industrial e não apresentam periculosidade, mas em sua grande maioria são desprezados ou 

destinados à queima para produção de energia, e também, algumas vezes, são utilizados como 

compostagem. Contudo, esta destinação pode ser melhorada em vista das propriedades dos resíduos 

sólidos da madeira, que pode ser reaproveitada em outros processos produtivos. O aproveitamento 
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de resíduos da industrialização da madeira pode contribuir para a racionalização dos recursos 

florestais, bem como para gerar uma nova alternativa econômica para as empresas, aumentando a 

geração de emprego e renda, beneficiando desde indústrias de processamento primário até fábricas 

de móveis. 

Os resíduos industriais de madeira são oriundos do processamento mecânico das toras e, durante o 

processo de descascamento, desdobro primário, desengrosso, aplainamento e usinagem, ocorre a 

geração de vários tipos de sobras sólidas diferentes e peculiares a cada processo. Dutra et al.[4] 

definem três tipos de resíduos distintos, conforme o tamanho dos mesmos: serragem ou resíduo de 

pequenas dimensões originado da operação de serras; cepilho ou maravalha, que é o resíduo gerado 

pelas plainas nas instalações de serrarias e beneficiadoras de produtos florestais; e lenha, que é o 

resíduo de maiores dimensões, gerado em todos os tipos de indústria, composto por costaneiras, 

aparas, refilos, resíduos de topo de tora, restos de lâminas. 

De Paula [5] afirma que nas operações de desengrosso, obtém-se o resíduo de serragem grossa 

(maravalha) e, em etapas mais posteriores como serragem e fresamento, geram-se resíduos de 

serragem fina (maravalha fina e pó de serra), além de rejeitos e sobras de tamanhos maiores. 

Durante a usinagem de máquinas, para dar acabamento às peças produzidas, são gerados além de 

serragem fina o pó de lixa e as sobras também de tamanho maior. 

Conforme Vieira [6] as atividades de desdobro, de laminação das toras e de beneficiamento da 

madeira serrada nas indústrias acumulam perdas significativas. Em pesquisa com madeira de 

eucalipto, por exemplo, foram apontados por volta de 83% de resíduos na confecção de móveis. 

Esse material descartado pode apresentar-se na forma de costaneiras, maravalhas, serragem e 

recortes (aparas). Em particular, no que tange às empresas de confecção de móveis e carpintarias de 

médio a pequeno porte, o volume de serragem gerado das operações de usinagem da madeira 

praticamente não é aproveitado, mas se analisadas e verificadas as suas potencialidades, pode ser 

adequado à produção de chapas de partículas prensadas e aglutinadas com adesivos.  

Este artigo versa sobre a primeira parte de um estudo sobre aproveitamento de resíduos de serragem 

de madeira de eucalipto de máquinas de usinagem de madeira para produção de chapas de partículas 

aglutinadas com cola de PVA. Esse estudo foi realizado no Laboratório de Madeiras da Escola 

Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA), sendo a matéria prima utilizada originária da 

carpintaria do referido laboratório, sendo comparada aos resíduos normalmente produzidos em 

carpintarias e empresas produtoras de móvies.  

Escolheu-se o resíduo composto por serragem de madeira de eucalipto por ter essa espécie um 

potencial de sustentabilidade já comprovado em relação às espécies de madeira nativa no Brasil. 

Ocorre que, o eucalipto explorado em indústrias no país (e em Salvador, no Estado da Bahia) é 

originário de florestas plantadas, sendo um ponto positivo para a preservação de matas nativas, não 

sobrecarregando os recursos naturais já tão impactados. Sendo um resíduo de um material com 

características já amigáveis ao meio ambiente, a serragem dessa madeira adquire um valor a mais na 

sua qualificação como resíduo para aproveitamento em outros processos produtivos, pois gerará 

produtos com uma característica de sustentabilidade maior do que outros resíduos gerados de 

material lenhoso. Em especial, essa serragem de eucalipto pode ser empregada para fabricação de 

chapas aglutinadas com cola para diversas finalidades na construção civil, como composição de 

painéis de vedação, aplicação em sistemas de isolamento acústico e proteção térmica, assim como 

chapas para móveis. 

Para esse artigo, em particular, fez-se o estudo da produção de corpos de prova de 20 cm x 20 cm 

prensadas a quente, a partir da mistura de maravalha de madeira de eucalipto com o adesivo PVA, 

visando a menor quantidade de adesivo e menor tempo de prensagem para resultar num produto 

mais sustentável. Para tal, selecionou-se o resíduo, levando-se em consideração o tipo de máquina 

que o produz; depois foram classificadas as partículas conforme o seu tamanho; determinou-se a 

proporção de diluição da cola PVA em água, a fim de facilitar a mistura; e, por fim, estabeleceu-se o 

traço da mistura cola-aglomerado, objetivando um ponto ótimo para resultar num produto com a 
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menor quantidade de cola e a maior quantidade de partículas em função do tempo de prensagem a 

quente.  

A metodologia do estudo e o desenvolvimento dos corpos de prova  

Numa primeira etapa do trabalho, fez-se a seleção do resíduo, considerando-se o tipo de máquina 

que o produz, volume e tamanho da partícula. Para se estabelecer qual tipo de partícula a ser 

utilizada nas placas, foi feita uma análise da quantidade de resíduos gerados por cada máquina que 

compõe a carpintaria do Laboratório de Madeiras do Departamento de Construção de Estruturas da 

Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA).  

Esta carpintaria é composta das seguintes máquinas: serra circular, serra fita, esquadrejadeira, 

furadeira de bancada, máquina para desempeno, máquina para desengrosso, tupia, lixadeira e 

equipamentos manuais como furadeira e plaina. Esses equipamentos estão presentes na sua grande 

maioria em empresas de médio a pequeno porte e microempresas que trabalham com madeira. 

Assim, considerando o maquinário e o tipo de resíduo gerado, optou-se por trabalhar com a 

carpintaria desse laboratório, por gerar um volume de resíduo representativo em relação à realidade 

de outras empresas semelhantes em Salvador.  

Cada um desses equipamentos gera um tipo de resíduo de madeira, com características geométricas 

particulares relacionadas ao seu processo de beneficiamento para produção de móveis. O volume do 

resíduo também varia com tipo de usinagem e de equipamento. Observou-se que, em carpintarias de 

pequeno e médio porte, as máquinas desempenadeira e desengrossadeira são as que mais geram 

resíduos, se comparadas com os demais equipamentos, quando se trata de produção de móveis feitos 

a partir de madeira sólida.  

No caso desta carpintaria, os equipamentos que mais produzem resíduos na forma de maravalha e 

partículas menores são também as máquinas de desempeno e de desengrosso. O volume gerado de 

resíduo durante o processo de utilização do desengrosso nessa carpintaria é de aproximadamente 

três sacos de 100 litros/dia, variando sua massa aproximadamente de 35 kg a 40 kg. Esse volume é o 

mais significativo em relação às outras máquinas da carpintaria e por isso, foi o tipo de resíduo 

escolhido para o desenvolvimento do compósito neste trabalho. A Figura 1 mostra a máquina da 

qual se retirou o resíduo para o desenvolvimento das chapas estudadas. 

 
Figura 1: Máquina de Desengrosso 

Para a classificação do resíduo gerado por esse equipamento, utilizaram-se peneiras empregadas nos 

ensaios de determinação da granulometria de agregados miúdos para concretos e argamassas e 

normatizadas pela NBR NM 248/2003 [7], cujas aberturas de malhas variam de 0,59 mm até 25,4 

mm. Foram usadas peneiras da série normal de malhas de 9,5mm, 6,3mm, 4mm, 2mm e o fundo 

Para separação das partículas foi utilizado o Agitador de peneiras A Bronzinox modelo Ag59/12 

(Figura 2). Para pesagem das partículas, utilizou-se uma balança digital de capacidade de 5 kg 

mostrada na Figura 3.  

A partir desta classificação, obtiveram-se os seguintes percentuais de particular para cada tipo de 

peneira: 9,5mm (18%), 6,3mm (22,3%), 4mm (24,4%), 2mm (20%) e fundo (15%). Este estudo foi 

realizado para conhecer o percentual de cada tipo de partículas gerado, no momento do 

beneficiamento da madeira, no entanto, optou-se, em uma primeira investigação, utilizar o resíduo 
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sem considerar a variação da influência do tamanho das partículas na composição do traço dos 

corpos de prova. Esta decisão foi tomada, levando em consideração a simplificação do processo de 

produção para ser desenvolvido de forma artesanal. 

 

  
Figura 2: Agitador de peneiras usado na 

pesquisa. 

Fonte - Autores 

Figura 3: Balança digital para pesagem do 

resíduo. 

Fonte- Autores 

Nesta primeira etapa da pesquisa, foram considerados: a proporção de água para diluir o adesivo, a 

quantidade de adesivo, tempo de prensagem. Como aspectos constantes em todos os experimentos, 

foram observadas a pressão de prensagem de 1Mpa; uma massa de resíduo de 250g, conforme 

coletado junto a máquina de desengrosso; o teor umidade da madeira em torno de 14% e a 

temperatura de prenssagem de 120°C. A massa de 250 g de resíduo foi estabelecida por causa da 

limitação do volume do recipiente do equipamento utilizado para misturar a cola com água e as 

partículas de madeira.   

Para tal foi utilizada uma batedeira modelo “Arno Planetária” com giro orbital, possibilitando uma 

mistura uniforme das partículas com o adesivo. Optou-se por essa batedeira com esse misturador, 

por possibilitar o controle da velocidade e possuir uma borda em acrílico que é acoplada, no 

momento da mistura, para evitar que as partículas sejam arremessadas para fora do misturador. A 

Figura 4a e 4b apresenta a batedeira com seu batedor. 

  
a – Batedeira com giro orbital         b- Aro batedor 

 

Figura 4: Batedeira Planetária 

Fonte: acervo dos autores 

A massa de 250 g de resíduo juntamente com a cola e a água em divervas proporções resultou em 

chapas aglomeradas de 20 cm x 20 cm obtidas nos diversos ensaios de prensagem a quente 

relaizados. 

Para determinar a proporção de diluição da cola PVA em água para favorecer a mistura e facilitar a 

mistura, foram estudados vários percentuais de cola e água para uma massa de resíduo com teor de 

umidade em torno de 14%. Este teor de umidade foi obtido em madeira sólida do estoque da 

carpintaria, utilizando o equipamento de medição de umidade para madeiras “DL 2000” da marca 

“Digisystem”. Somente após a determinação da umidade, a madeira foi processada para a geração 

de resíduos para, na sequência, serem estes classificados, conforme os tamanhos das partículas 

geradas pelo equipamento de beneficiamento. A Figura 5 ilustra o processo de determinação da 

umidade na madeira sólida, empregando o equipamento acima citado. 
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Figura 5: Determinação da umidade da madeira 

sólida para geração de partículas 

Fonte: acervo dos autores 

Para medir a quantidade de adesivo PVA e água, foi utilizada uma balança digital de 5 kg e um 

recipiente para a sua homogeneização. Após essa mistura, foram encontrados alguns traços da 

mistura PVA mais água, tratado de agora em diante como “adesivo diluído”.  Em seguida, foi 

estabelecida uma quantidade de 250g de maravalha proveniente da máquina de desengrosso, 

também pesada em balança digital. Essa quantidade de 250g foi determinada a partir do volume do 

recipiente do equipamento utilizado para homogeneizar a mistura do adesivo diluído com a 

maravalha.  

O processo de mistura do aglomerante e aglomerado se deu, adicionando gradativamente o adesivo 

diluído ao recipiente contendo a maravalha com a pá da batedeira em rotação baixa e aumentando a 

velocidade, à medida que se adicionava mais adesivo diluído. A mistura se deu até que se formasse 

uma massa mais ou menos uniforme composta de maravalha e adesivo diluído. Inicialmente foram 

propostas proporções diferentes de adesivos PVA e de água para uma mesma massa de resíduo 

(250g), fazendo-se quatro combinações, como mostra a Tabela 1.  
Tabela 1: Traços das misturas: combinações entre a quantidade de resíduos de madeira, adesivo PVA e água. 

Nº Resíduo 

Madeira 

PVA 

(g) 

Água (g) % de 

adesivo e 

água 

% de liquido 

para massa 

de resíduo 

% adesivo 

PVA e 

resíduo 

1 250 g 50 10 83 - 17 20 - 80 16,6 - 83,4 

2 250 g 80 40 66 - 36 32 - 68 24,2 - 75,8 

3 250 g 60 20 75 - 25 24 - 76 19,3 - 80,7 

4 250 g 100 40 71,5 - 28,5 35 - 65 28,5 - 71,5 

Este estudo foi elaborado, visando obter a mistura que melhor favorecesse a impregnação das 

partículas de madeira com adesivo diluido. A partir destas quatro combinações, observou-se que 

não houve uma diferença visual significativa entre elas, ficando as quatro misturas com aspecto de 

farofa umedecida. A diferença entre estas combinações se revelaram, depois das chapas prensadas e 

considerando o tempo, no momento da prensagem.  

Após ter sido feita a mistura de adesivo diluído com a maravalha, foi feita a moldagem de corpos de 

prova de 20 cm x 20 cm com espessura de 15 mm, após prensagem sob uma carga de1MPa e com a 

base da prensa aquecida a uma temperatura de 120°C. Para essa moldagem foi utilizada uma forma 

de 20cm x 20cm, vazada, revestida em chapa de alumínio com altura das paredes de 10 cm, o 

suficiente para acomodar a quantidade de 250g de mistura, como mostram a Figura 6 e a Figura 7. 
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Figura 6 – Forma para 

moldagem do CP. 

Fonte: autores 

Figura 7 – Prensagem do CP 

Fonte: autores 

 

Nos experimentos, considerando o a dimensão da bandeja superior ser maior que 20 cm, foi 

desligado o aquecimento da bandeja superior, uma vez que se  fez necessário colocação de calços 

para comprimir a massa de particulas e cola, mantendo somente a bandeja inferior aquecida. Logo 

na prensagem do primeiro corpo de prova, verificou-se que a temperatura na face superior deste não 

alcançou 120°C. Por esse motivo, foi utilizado um termômetro do tipo espeto, para medir a 

temperatura na face superior do corpo de prova. Na sequência são apresentados os resultados 

obtidos a partir das quatro combinações entre cola e resíduo já referidas, relacionando com os 

diferentes tempos de prensagem para a temperatura de 120°C. 

Coleta e discussão dos dados  

Os primeiros corpos de prova prensados serviram para estabelecer os parâmetros de análise visual e 

tátil que resultassem em uma placa com aspecto satisfatório, combinando o traço e o tempo de 

prensagem.  Para definir o menor tempo de prensagem com a menor quantidade de cola neste 

trabalho, os parâmetos estabelecidos foram: a textura da superfície do corpo de prova (variando de 

lisa com aderência entre todas as partículas, rugosa com aderência entre as partículas e rugosa com 

partículas soltas) e a rigidez dos corpos de prova (CPs), os quais, ao serem manuseados, após a 

prensagem, deveriam manter a forma e espessura igual ou com uma variação de 1 a 3 mm, no 

momento da desforma.  

Foram feitos nove corpos de prova no total cujos aspectos foram analisados visualmente e através 

do manuseio (pelo tato). A Tabela 2 resume os resultados de cada corpo de prova desenvolvido. 

No corpo de prova A, empregou-se uma proporção de 50g de adesivo PVA para 10g de água para 

250 g de resíduos (combinação n˚1 da Tabela 1). Para este teste, somente uma face ficou em contato 

com a chapa da prensada aquecida a 120ºC, por um período de tempo de 10 minutos, em seguida, 

foi retirado o carregamento. Optou-se por fazer a deforma, após 24h, para observar a rigidez, no 

momento da retirada da forma. A face que ficou em contato direto com a chapa aquecida da prensa 

a 120°C, ficou lisa e resistente ao manuseio, enquanto que a face que não ficou em contato com a 

superfície metálica aquecida, apresentou superfície rugosa com partículas se soltando.  

A partir do resultado obtido com o CP A, programou-se um segundo experimento com um corpo de 

prova B, cujo traço tinha uma maior quantidade de cola (80g) e água (40g), maior tempo de 

prensagem (25min) em uma das faces em contato com a chapa aquecida a 120ºC e desforma 

imediata. Para conhecer a temperatura na face superior, durante a prensagem, foi colocando um 

termômetro do tipo espeto na face superior. Enquanto a temperatura na face inferior era de 120°C, a 

face superior atingiu uma temperatura de 93°C, ao finalizar o tempo de prensagem. Observou-se 

facilidade para retirar o CP da forma, sendo que a face que ficou em contato com a chapa aquecida, 

apresentou superfície lisa e resistente ao manuseio, enquanto que a face aquecida indiretamente se 

manteve rugosa, com particulas se soltando.  
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Tabela 2: Aspectos dos corpos de prova resultantes conforme tempo de prensagem e traços 

 

Corpo 

de Prova 

 

Tempo de prensagem 

 

Traços (Proporção cola/água/resíduo) em gramas 

Traço 1 

50/10/250 
 

 

A 

 

10 minutos só numa 

face 

(Retirado da forma 

depois de 24 horas) 

 

A face aquecida a 120˚C: lisa e resistente ao manuseio. 

A face não aquecida a 120°C: rugosa e resistente ao manuseio, com 

partículas se soltando. 

 

B 

 

25 minutos só numa 

face 

(Retirado da forma 

logo depois da 

prensagem) 

Traço 2 

80/40/250 

  

 Face aquecida a 120˚C: resistente ao manuseio e lisa. 

Face não aquecida a 120°C: rugosa e resistente ao manuseio, com 

partículas se soltando. 

 

 

C 

 

10 minutos em cada 

face 

(Retirado da forma 

logo depois da 

prensagem) 

Traço 3 

60/20/250 

 

 

1 ª face aquecida a 120˚C:  lisa e resistente ao manuseio. 2ª face 

aquecida a 120˚C: rugosa e resistente ao manuseio, com particulas 

aderidas. 

  Traço 3 

60/20/250  

 

 

 

D 

 

 

10 minutos em cada 

face 

(Retirado da forma 

logo depois da 

prensagem) 

 

 

Teste para confirmar o teste anterior - 1 ª face aquecida a 120˚C: 

lisa e resistente ao manuseio. 2ª face aquecida a 120˚C: rugosa com 

particulas aderidas e resistentes ao manuseio. 

 

 

 

 

E 

 

10 minutos em cada 

face (Retirado da 

forma logo depois da 

prensagem) 

Traço 4 

100/40/250 

 

1 ª e 2ª face aquecida a 120˚C: Sem resistência, ao ser 

desenformado, apresentando partes com partículas aderidas e partes 

com partículas soltas.  

Com esse resultado, foi proposto um terceiro teste, visando diminuir a quantidade de cola e o tempo 

de prensagem, para agilizar o processo de produção e manter a resistência mecânica necessária para 

o manuseio da chapa. Sendo assim, foi proposta uma prensagem de 10 minutos em cada face, a 

120°C e a desforma imediata após sua conclusão. No corpo de prova C, foi reduzida a quantidade 

de água e PVA do adesivo diluído para 60g de PVA e 20g de água (combinação de traço n˚3). Neste 

corpo de prova, num primeiro momento, a face inferior ficou submetida a 120°C e a face superior 

atingiu uma temperatura de 65°C em 10 minutos e prensagem. 

Na sequência do experimento, esta face mais fria também foi sumetida a um aquecimento de 120ºC 

por 10 minutos, quando colocada em contato com a chapa aquecida. O aspecto das duas faces ficou 

diferenciado, porém, a face que sofreu menor temperatura, no início do teste (no caso 60°C), 

resultou numa rugosidade menor, depois de submetida a 120°. A desforma do corpo de prova de seu 

molde foi fácil demonstrando as seguintes características: a primeira face a ser aquecida no processo 

apresentou superfície lisa e resistente ao manuseio e a segunda face também teve resistência  ao 

manuseio, porém não tão lisa quanto a primeira face, sem desprendimento de partículas. Esse 

resultado foi considerado interessante por se usar uma menor quantidade de cola e menor tempo de 

prensagem, comparado com os dois CPs anterioriores. A Figura 8 mostra a segunda face a ser 

prensada em contato com a temperatura de 120°C, de aspecto rugoso e com partículas aderentes. 
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Em função do resultado satisfatório do corpo de prova C, foi feito outro corpo de prova denominado 

de CP D nas mesmas condições do 3º corpo de prova, confirmando o mesmo resultado.  

  
Figura 8: Aspecto do CP C 

Fonte: autores 

Figura 9: Aspecto do CP E 

Fonte: autores 

Observou-se nos corpos de prova produzidos, até essa etapa da pesquisa, que a face superior dos 

mesmos não atinge a mesma temperatura da face inferior. No entanto, o corpo de prova com maior 

teor de umidade apresentou maior temperatura na face superior, quando comparado com o corpo de 

prova onde se utilizou menor quantidade de cola e água. A partir desta observação, procurou-se 

aumentar a quantidade de cola e água, visando elevar a temperatura da face superior até ficar 

próxima ou igual a da face inferior. Portanto, no quinto corpo de prova (CP E), utilizou-se a 

proporção de 100g de adesivo PVA para 40 g de água. O beneficio obtido com essa proporção foi 

uma maior facilidade para a mistura da cola com as partículas, no entanto, durante a prensagem, 

observou-se um aumento da temperatura (94,5°C) na face superior, após 10 minutos. Também se 

verificou neste período de tempo, a expulsão de água com adesivo para fora da prensa, o que não 

ocorreu com os demais ensaios. Por não ter atingido 120°C na face superior, optou-se por inverter a 

posição do corpo de prova na prensa para que a face mais fria atingisse 120°C por 10 min. 

Completados 20 minutos de prensagem, o corpo de prova foi retirado da forma, constatando-se 

pouca resistência ao manuseio e o desprendimento das partículas nas duas faces (vide Figura 9). A 

partir deste ensaio, evidenciou-se que a proporção de adesivo PVA (100g) e água (40g) não teve 

desempenho satisfatório em relação à proporção de adesivo PVA (60g) e água (20g). 

A partir dos parâmetros de observação visual das superfícies e rigidez dos CPs, com o tempo de 

prensagem e proporção de mistura do adesivo, água e resíduo, as combinações que obtiveram 

melhor desempenho foram os traços nº 1 e nº 3, que utilizaram menores quantidades de cola e água, 

comparadas com as combinações nº 2 e nº 4. O passo seguinte da pesquisa foi fazer novos corpos de 

prova, utilizando os mesmos os traços das misturas nº 1 e nº 3, porém, diminuindo o tempo de 

prensagem, observando o tempo de 2,5 e 5 minutos em cada face dos CPs apresentados na Tabela 3.  

Esses CPs denominados F e G, com o traço de 50g de PVA com 10 g de água foram prensados 

respectivamente durante 2,5 minutos e 5 minutos para cada face dos corpos de prova com a bandeja 

aquecida a 120°C. Para o referido traço, ambos os CPs resultantes foram desenformados com 

dificuldade, pois as partículas se apresentaram não aderentes e com tendência ao desprendimento, 

com pouca coesão entre as mesmas. Esse traço, portanto, tornou-se inviável para o objetivo de se 

diminuir o tempo de prensagem. 

Já os corpos de prova H e I foram feitos, utilizando o traço 60 g de PVA e 20g de água para as 

mesmas condições de tempo de prensagem: 2,5 minutos para cada face do CP H e 5 minutos para 

cada face do CP I. Observou-se que o corpo de prova submetido a 2,5 minutos de prensagem em 

cada face, ainda se manteve com a estrutura fraca, com pouca coesão entre as partículas e pouca 

rigidez, tendendo a esfarelar com o manuseio. O corpo de prova submetido a 5 minutos de cada lado 

obteve uma estrutura firme, com a face submetida inicialmente a 120°C mais lisa e sem 
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desprendimentos das partículas. A segunda face também submetida aos 5 minutos finais se manteve 

firme, porém um pouco rugosa. 

Tabela 3: Aspectos dos corpos de prova finais com diminuição do tempo de prensagem  

 

Corpo 

de Prova 

 

Tempo de prensagem 

 

Traços (Proporção cola/água/resíduo) em gramas 

Traço 1 

50/10/250 
 

 

F 

 

 

2,5 minutos em cada 

face 

 

 

Não apresentou resistência após a desforma e com partículas soltas 

em ambas as faces. 

 

 

 
G 

 

 

 
5 minutos em cada 

face 

Traço 1 

50/10/250 

  

Não apresentou resistência após a desforma e com partículas soltas 

em ambas as faces. 

 

 

 

 

 

H 

 

 

 

 

2,5 minutos em cada 

face 

 

Traço 3 

60/20/250 

 

1 ª face aquecida a 120˚C:  lisa e resistente ao manuseio. 2ª face 

aquecida a 120˚C: com pouca coesão e tendendo a esfarelar. 

 

 

 

  

I 

 

 

 

 

5 minutos em cada 

face 

 

Traço 3 

60/20/250  

 

 

1 ª face aquecida a 120˚C:  lisa e resistente ao manuseio. 2ª face 

aquecida a 120˚C: rugosa (com partículas aderidas) e resistente ao 

manuseio 

 

  Conclusões 

Pelo exposto, observa-se que aumentar a quantidade de água dificulta a deforma do produto 

prensado, diminui a sua resistência ao manuseio como também o seu acabamento fica 

comprometido pelo desprendimento das partículas.   

O aumento da quantidade de água e cola facilita a mistura do compósito, porém, não melhora as 

características desejadas do produto final, sendo elas: acabamento superficial em ambas as faces, 

resistência ao manuseio, uniformidade da espessura do corpo de prova e aglutinação entre as 

partículas. 

O traço de 100g de PVA e 40g de água não atingiu o propósito de diminuir o tempo de prensagem 

de 20 para 10 minutos. Não houve a elevação da temperatura na face superior para 120°C e ocorreu 

perda de resistência ao manuseio e a aglutinação das partículas foi parcial. 

Já o traço de 60g de PVA e 20g de água foi o que melhor obteve resultados tanto para 10 minutos 

como para 5 minutos de prensagem em ambas as faces com temperatura de 120°C. 

A proporção de 50g de PVA e 10 g de água resultou numa aglutinação incompleta das partículas 

para formar as chapas para os tempos de prensagem de 2,5 e 5 minutos em ambas as faces a 

temperatura de 120°C.   

Deixar o corpo de prova com uma face submetida à temperatura de 120°C por um período de tempo 

de 25 minutos não foi suficiente para aquecer a face superior a 120°C. Sendo assim, a face que não 

foi aquecida a 120°C não teve aglutinação das partículas da mesma forma como na face inferior. 
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O tempo de prensagem de 10 minutos em cada face, a depender da proporção da mistura partícula 

de madeira, água e cola, pode ser suficiente para prensar o corpo de prova, quando este é feito 

simultaneamente nas duas faces. 

A prensagem alternada de dez minutos feita em cada face da chapa implica num maior número de 

etapas de operação para manufatura da chapa, como também dificuldade em manusear as formas 

com alta temperatura (em torno de 100°C). Neste processo as superfícies apresentam acabamentos 

diferenciados nas duas faces em relação à textura das superfícies. Já a prensagem simultanea com as 

duas bandejas da prensa aquecidas a 120°C pode favorecer uma redução do tempo pela metade no 

tempo total de prensagem bem como possibilitar e melhorar o acabamento nas duas superfícies. 

O aquecimento nas duas faces favoreceu para estabilizar as partículas e para não ocorrer o 

inchamento do corpo de prova, mantendo sua espessura de 15 mm. Como a prensa utilizada neste 

trabalho não pode aquecer simultaneamente as duas faces, após a desforma das chapas, a primeira 

face aquecida a 120°C por 10 minutos, acaba tendo com um melhor acabamento (superfície lisa) em 

relação à segunda face. Por consequência disso, por já ter ocorrido a perda de água por parte da 

mistura, pelo aquecimento da primeira face, a segunda fica com as partículas de sua superfície 

estabilizadas, porém com aspecto mais rugoso e não tão liso como na primeira face, após seu 

aquecimento por 10 minutos. 

Como primeiros resultados dessa pesquisa, este trabalho demonstra que é possível otimizar o tempo 

de pressagem a quente das partículas do resíduo e a menor quantidade de cola utilizada, visando o 

menor gasto de energia para pressangem para obter um produto mais sustentável. Observa-se que a 

serragem do eucalipto possui um grande potencial de sustentabilidade, quando combinado a um 

aglutinante para desenvolvimento de chapas. Para complementar esse estudo, contudo, é 

nencessário ainda testar outras combinações de traços, variando-se a quantidade de resíduo na 

mistura, bem como fazendo variar também a proporção da granulometria do resíduo para testar o 

seu comportamento na resistência da chapa e na sua textura para acabamentos do produto resultante. 

As chapas prensadas a quente possuem potencial para serem empregadas em diversos setores da 

construção civil e é preciso investigar suas características mecânias e físicas do ponto de vista 

térmico e acústico. 
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Resumo. Apresenta-se o estudo experimental do comportamento de misturas de solo arenoso com 

teores variados de cinzas volante e de fundo, provenientes do processo de queima de carvão mineral 

no Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, localizado no município Capivari de Baixo, no estado de 

Santa Catarina. Foram realizados ensaios de caracterização (análise granulométrica, peso específico 

dos grãos), ensaios de compacidade da areia e das misturas solo-cinza para determinação dos índice 

de vazios correspondentes à densidade relativa da areia, bem como ensaios de cisalhamento direto 

para medição dos parâmetros de resistência. Os ensaios foram realizados em amostras na sua 

umidade ótima, com teores de cinza volante de 15%, 30% e 40% em relação ao peso seco do solo, 

definidos com base no estudo de trabalhos anteriores. As misturas com cal (3%) foram submetidas a 

diferentes tempos de cura, a fim de comparar as envoltórias de resistência obtidas. Observou-se um 

incremento na resistência ao cisalhamento para as misturas solo-cinza-cal, que se reflete no aumento 

dos seus parâmetros coesão e ângulo de atrito interno, quando comparados aos do solo puro. Os 

resultados se mostraram satisfatórios para aplicação dessas misturas em camadas de aterros 

sanitários e aterros sobre solos moles, proporcionando um fim mais nobre a este material. 

Introdução 

A tentativa do uso diversificado de rejeitos industriais tem sido uma preocupação constante em 

vários países, o que tem motivado o desenvolvimento de novas técnicas de aproveitamento deste 

tipo de material. 

As cinzas de carvão mineral encontram-se no grupo de rejeitos industriais e costumam ser 

amplamente aplicadas como agentes estabilizantes de solo. Elas são adicionadas ao solo quando 

este, por si só, não possui parâmetros de resistência adequados para sua utilização na Engenharia 

Geotécnica, ou quando o objetivo é melhorá-los de forma significativa, acrescentando outro produto 

cimentante como cal ou cimento [1]. 

O presente trabalho busca analisar a influência da adição de cinza volante ao solo, resíduo fino 

proveniente do processo de queima de carvão mineral no  Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, 

no município Capivari de Baixo, no estado do Rio Grande do Sul. As bacias de sedimentação são 

utilizadas para a disposição final deste resíduo, descartado a céu aberto, podendo ocasionar 

problemas com grande risco ambiental. Dessa forma, o reaproveitamento deste resíduo para 

diversos fins tem sido de grande importância, reduzindo os impactos ambientais e os custos de 

disposição em bacias de sedimentação. 

Vale ressaltar que a presença de sílica e alumina na cinza, combinadas com a cal e com a água, 

provoca reações pozolânicas, formando ou auxiliando na produção de compostos com propriedades 

cimentantes. Um dos casos em que mais se observa o efeito deste tipo de estabilização é quando se 

trabalha com solos desprovidos de finos, pois a uniformidade das partículas de solo tende a 

dificultar a cimentação, devido à presença de um maior volume de vazios e ao menor número de 

contatos existentes entre os grãos do solo [2]. 
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O objetivo principal desta pesquisa foi analisar, através de ensaios laboratoriais, os efeitos da cinza 

volante, quando incorporada em misturas com um solo regional do município do Rio de Janeiro. As 

misturas solo-cinza foram testadas sem e com a adição de cal hidratada, sob períodos de cura 

distintos, com a finalidade de analisar a viabilidade de sua aplicação para obras geotécnicas como 

aterros sobre solos moles e camadas de aterros sanitários. 

Dentre os objetivos específicos da pesquisa, podem-se citar: 

- Realizar ensaios de caracterização física e química do solo, das cinzas e das misturas por meio de 

ensaios laboratoriais normatizados; 

- Avaliar o comportamento mecânico do solo e das misturas estudadas através de ensaios de 

cisalhamento direto; 

- Analisar a influência dos dias de cura e dos teores de cinza empregados nas misturas com base nos 

ensaios realizados, discutindo sobre sua aplicação para obras geotécnicas. 

Metodologia 

O programa experimental deste trabalho consiste em duas etapas: na primeira, inicialmente foram 

definidas as porcentagens de cinza adotadas para as misturas, com base em trabalhos realizados 

anteriormente, descritos na revisão bibliográfica. Posteriormente, foram realizados ensaios de 

caracterização física dos materiais (areia, cinza volante, misturas destes com a cal), com o objetivo 

de conhecer a granulometria dos mesmos e obter os valores de densidade real dos grãos.  

Para o solo arenoso e as misturas com este, também foram realizados ensaios de compacidade com 

o objetivo de determinar os índices de vazios, com base na densidade relativa da areia. 

Na segunda etapa, foram realizados ensaios de caracterização mecânica (ensaios de cisalhamento 

direto). Foi executada uma sequência de ensaios de cisalhamento direto para as misturas solo-cinza 

e solo-cinza-cal. Para as misturas com a presença de cal, foi adotada a cura a 0, 30, 100, 125 e 140 

dias. 

Na Tabela 1, encontra-se a descrição de todos os ensaios realizados. 

Tabela 1: Descrição dos ensaios. 

Etapa Material Ensaio Quantidade* 

Caracterização física 

Areia 

Massa específica real dos grãos 3 

Análise granulométrica 1 

Índice de vazios máximo e mínimo 3 

Cinza volante 
Massa específica real dos grãos 3 

Análise granulométrica 1 

Misturas com areia e cinza 

Massa específica real dos grãos 3 

Análise granulométrica 1 

Índice de vazios máximo e mínimo 3 

Misturas com areia, cinza e cal Massa específica real dos grãos 3 

Caracterização mecânica 

Misturas com areia e cinza 
Cisalhamento direto 

 
3 

Misturas com areia, cinza e cal 
Cisalhamento direto 

 
3 

      *Quantidade de ensaios por material e/ou mistura. 

Materiais 

Solo. O solo utilizado neste estudo constitui um solo arenoso coletado na Praia da Barra, no 

município do Rio de Janeiro / RJ (Fig.1). O local da coleta foi escolhido em função da presença de 

uma areia de granulometria fina, como mostra a Fig. 2. 
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Figura 1: Localização do ponto de coleta da areia. 

 
Figura 2: Areia. 

Cinza volante. A cinza volante utilizada neste estudo pode ser observada na Fig. 3. 

 
Figura 3: Cinza volante. 

Cal. A cal utilizada nas misturas é a cal hidratada calcítica, conhecida comercialmente por “cal 

hidratada Itaú”. As suas características físicas e químicas encontram-se especificadas na norma 

NBR 7175 – Cal hidratada para argamassas. 

Misturas solo-cinza-cal. Foram ensaiadas misturas com 15%, 30% e 40% de cinza volante, a 

fim de determinar o “teor ótimo” deste material para a mistura, no que se refere à melhoria dos 

parâmetros de resistência do solo.  
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Vale ressaltar que estas porcentagens de cinza foram definidas com base na análise dos teores 

utilizados em pesquisas anteriores. 

O teor de cal utilizado foi arbitrado em 3%, em substituição ao peso seco das cinzas, tendo sido 

escolhido com base em trabalhos anteriores. 

A Tabela 2 apresenta os teores de cada material utilizado nas misturas, assim como as siglas que as 

descrevem.  

Tabela 2: Teores e símbolos utilizados para os materiais. 

Material/Mistura Solo (%) Cinza 

volante (%) 

Cal (3%) Símbolo 

Solo arenoso 100 - - A 

Cinza Volante - 100 - CV 

Mistura 1 85 12 3 A85/CV12/CAL3 

Mistura 2 70 27 3 A70/CV27/CAL3 

Mistura 3 60 37 3 A60/CV37/CAL3 

Mistura 4 85 15 - A85/CV15 

Mistura 5 70 30 - A70/CV30 

Mistura 6 60 40 - A60/CV40 

Métodos e procedimentos de ensaio 

Ensaios de caracterização física. Os ensaios de caracterização física das amostras de solo foram 

realizados no intuito de se determinar as suas propriedades-índice, e envolveram os ensaios de 

análise granulométrica, densidade específica dos grãos e limites de Atterberg. Todos estes ensaios 

foram realizados no Laboratório de Geotecnia e Meio Ambiente da PUC-Rio, e seguiram as 

metodologias prescritas nas normas a seguir: 

- NBR 6457/1986 – Amostras de Solos – Preparação para ensaios de compactação e caracterização; 

-NBR 7181/1984 – Análise granulométrica; 

-NBR 6508/1984 – Determinação da densidade real dos grãos; 

-NBR 6459/1984 – Solo – Determinação do limite de liquidez; 

-NBR 7180/1984 – Solo – Determinação do limite de plasticidade; 

-NBR 12004/1990 – Solo – Determinação do índice de vazios máximos de solos não coesivos; 

-NBR 12051/1991 – Solo – Determinação do índice de vazios mínimos de solos não coesivos. 

Ensaios de caracterização mecânica. 

 Ensaios de cisalhamento direto. Os ensaios de cisalhamento direto foram realizados para o solo 

arenoso e para as misturas com a presença de 15%, 30% e 40% de cinza volante. Empregando-se 

3% de cal, as porcentagens de cinza adotadas foram 12%, 27% e 37%, sendo as misturas 

submetidas a 0, 30, 100, 125 e 140 dias de cura. As misturas com 12% de cinza apenas foram 

submetidas a 0 e 30 dias de cura, devido à falta de disponibilidade do equipamento para a execução 

dos demais ensaios. 

Estes ensaios foram realizados com o objetivo de determinar a resistência ao cisalhamento do solo 

através da obtenção dos parâmetros coesão e ângulo de atrito. Dessa forma, buscou-se analisar a 

influência do teor de cinza e do tempo de cura nestes parâmetros, verificando a viabilidade do 

emprego destes materiais para aplicações geotécnicas. 

Os procedimentos para a execução dos ensaios estão descritos na norma ASTM D 3080/2004. 

Devido às particularidades de cada solo em estudo, as técnicas de moldagem de corpo de prova 

deles foram diferentes, como é descrito a seguir. 

Preparação do corpo de prova para o solo arenoso. Para a confecção dos corpos de prova do 

solo arenoso e misturas deste com os teores de cinza determinados, a compactação do material foi 
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realizada diretamente na caixa de cisalhamento, uma vez que a areia é um material não coesivo, não 

sendo possível moldá-lo fora do equipamento. Esta compactação foi realizada manualmente, de 

maneira uniforme, e de modo que a areia não ficasse muito densa. Com o auxílio de um gabarito, 

foi possível ajustar a altura do material na caixa de cisalhamento. A Figura 4 mostra o corpo de 

prova moldado para o ensaio. A umidade ótima adotada para a areia e as misturas foi de 10%, 

definida com base na execução de ensaios de cisalhamento direto da areia sob as umidades de 5, 10, 

15 e 20%. Os valores da massa específica seca máxima da areia e das misturas foram calculados 

com base nos ensaios de índices de vazios máximo e mínimo. A densidade relativa adotada para o 

solo puro e as misturas foi de 50%.  

 
Figura 4: Corpo de prova moldado para o ensaio. 

A caixa de cisalhamento é dividida horizontalmente em duas metades e a força normal é aplicada no 

corpo de prova a partir do topo da caixa de cisalhamento. A força de cisalhamento é aplicada 

movendo-se uma metade da caixa em relação à outra para provocar a ruptura. As caixas superior e 

inferior são distanciadas de 5,0 mm antes de iniciar a fase de cisalhamento do ensaio, para que o 

deslocamento relativo entre elas possa ocorrer. Acima e abaixo do corpo de prova são colocadas 

placas ranhuradas que fornecem atrito ao solo, impedindo que este deslize quando aplicada a força 

horizontal. Também são colocados papéis filtro para impedir o carreamento de partículas, e pedras 

porosas para que a drenagem possa ocorrer livremente, estando o corpo de prova completamente ou 

parcialmente saturado. 

O ensaio de cisalhamento direto realizado ocorreu com o controle da deformação, onde uma taxa 

constante de deslocamento cisalhante é aplicada na metade superior da caixa por um motor que atua 

por meio de engrenagens, a uma velocidade determinada por um fator que vai de acordo com a 

carga aplicada verticalmente. Essa velocidade é calculada através dos dados da fase inicial do 

ensaio, chamada fase de adensamento, onde o corpo de prova é submetido somente à tensão 

vertical, sendo medida a variação de altura com o tempo, até que esta se estabilize. Através de um 

gráfico de deslocamento vertical versus raiz do tempo (t), obtém-se o valor de t100, correspondente 

a 100% do adensamento, e calcula-se a velocidade a ser adotada na fase de cisalhamento. Para o 

solo arenoso, o adensamento é praticamente imediato, tendo sido adotado o tempo de 20 minutos 

para melhor estipulação da velocidade de ensaio a ser adotada. 

Na fase de cisalhamento, a ruptura sofrida pelo corpo de prova ocorre ao longo do plano de divisão 

da caixa. O deslocamento horizontal da metade superior da caixa é medido por um LVDT (Linear 

Variable Differential Transformer) horizontal, que funciona como um sensor para medição de 

deslocamento linear. As variações da altura do corpo de prova, ou seja, as variações do volume do 

mesmo ao longo do ensaio, são obtidas através das leituras no LVDT vertical. O anel de carga mede 

a força horizontal variável à qual o corpo de prova está sendo submetido. 
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Os ensaios foram repetidos em corpos de prova similares, para cada solo e mistura. Adotaram-se os 

valores de 50, 150 e 300 kPa para as tensões normais aplicadas. Através do gráfico da Tensão 

Cisalhante Máxima, que indica o momento da ruptura, versus Tensão Normal, pré-definida, 

determinam-se as envoltórias de ruptura e os parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo. A 

Figura 5 ilustra o equipamento de cisalhamento direto utilizado na presente pesquisa. 

 
Figura 5: Prensa utilizada para os ensaios de cisalhamento direto. 

Resultados 

Ensaios de caracterização física.  

Densidade real dos grãos. Os valores obtidos para o solo e as misturas encontram-se na Figura 

6, onde se observa uma redução da densidade real dos grãos com o aumento dos teores de cinza. 

 
Figura 6: Variação da densidade real dos grãos com os teores de cinza de volante. 

 Índice de vazios máximo e mínimo. Os resultados dos ensaios de índice de vazios máximo e 

mínimo estão dispostos na Tabela 4. 
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Tabela 4: Índice de vazios máximo e mínimo do solo e das misturas. 

Material/mistura emáx emín 

A 0,74 0,51 

A85/CV15 0,35 0,08 

A70/CV30 0,68 0,24 

A60/CV40 0,59 0,33 

Vale ressaltar que, para fins práticos, estes ensaios não foram realizados para as misturas com cal. 

Para elas, foi empregado o resultado da mistura solo-cinza correspondente. Por exemplo, para a 

mistura A85/CV12/CAL3, foi utilizado o resultado obtido para a mistura A85/CV15. 

 Análise granulométrica. Até o presente momento, somente foi obtida a curva granulométrica 

correspondente à cinza volante. Dessa forma, a Tabela 5 apresenta os resultados da análise 

granululométrica deste material em percentual, e a Figura 7 apresenta a curva granulométrica 

correspondente. 

Tabela 7: Resultados das análises granulométricas dos materiais. 
   Areia  

Material/mistura Argila (%) Silte (%) Fina (%) Média (%) Grossa (%) Pedregulho (%) 

CV 5,69 82,17 10,82 1,32 0 0 

 
Figura 7: Curva granulométrica da cinza volante. 

Através da análise granulométrica da cinza volante, pode-se observar a presença de um elevado teor 

de finos. De acordo com a classificação do Sistema Unificado de Classificação dos Solos – SUCS, 

normatizada pela ASTM D2487 (1983), a cinza volante é classificada na categoria ML, silte de 

baixa plasticidade. 

Ensaios de caracterização mecânica. 

Ensaios de cisalhamento direto. Através do gráfico de tensão cisalhante versus tensão normal, 

foram obtidas as envoltórias de resistência e os parâmetros de resistência ao cisalhamento. A Tabela 

8 mostra os parâmetros de resistência obtidos para cada material. 

Influência do tempo de cura. As Figuras 8, 9 e 10 mostram a influência da variação do tempo 

de cura nas envoltórias de resistência das misturas com cal. 

A Figura 8 mostra que, a tensões menores, os resultados do solo puro coincidem com a mistura a 0 

dias. No entanto, à medida que a tensão aumenta, os resultados do solo puro tendem a permanecer 

superiores em relação aos demais. Apesar disto, pode-se observar que, com o aumento do tempo de 

cura, a coesão da mistura A85/CV12/CAL3 aumenta, o que já pode ser considerado representativo. 

A análise da Figura 9 permite concluir que, para tensões de até 175 kPa, aproximadamente, os 

resultados da mistura A70/CV27CAL3 a 125 dias de cura são superiores ao solo puro e aos dias de 

cura restantes, pois há um elevado ganho de coesão (19,19 kPa). Contudo, para tensões superiores, a 
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mistura a 140 dias de cura passa a se soprepor ao solo puro, o que mostra que altos períodos de cura 

para esta mistura são eficazes quando se trabalha a tensões elevadas. 

Através da Figura 10, pode-se notar que o período de cura em que os resultados foram mais 

satisfatórios foi de 30 dias. Os resultados da cura de 125 dias de cura se mantiveram próximos aos 

do solo puro, e para os demais períodos de cura, os resultados do solo puro foram superiores.   

 
  Parâmetros de resistência 

Material/mistura Cura (dias) Coesão (c) - kPa Ângulo de atrito (ø) em ° 

A 0 0 30,98 

A85/CV15 0 4,36 28,35 

A70/CV30 0 0 29,15 

A60/CV40 0 0 29,77 

A85/CV12/CAL3 
0 1,42 28,88 

30 8,17 27,52 

A70/CV27/CAL3 

0 0 29,56 

30 10,92 24,86 

100 1,45 27,41 

125 19,19 27,55 

140 0 32,42 

A60/CV37/CAL3 

0 0 27,31 

30 2,84 31,32 

100 7,23 24,02 

125 0 30,79 

140 3,32 28,92 

 

 
Figura 8: Influência do tempo de cura para a mistura A85/CV12/CAL3. 

Misturas sem cura. A Figura 11 apresenta as envoltórias de resistência para as misturas solo-

cinza (sem cura). 

De acordo com a Figura 11, pode-se observar que, para tensões menores, os resultados do solo puro 

são similares aos obtidos para as misturas solo-cinza. Sob tensões maiores, o solo puro torna-se 

superior às misturas, o que mostra que não houve um ganho de resistência das misturas solo-cinza. 

Isto quer dizer que a presença de cal é necessária para a ocorrência de reações químicas entre o solo 

e a cinza volante, pois somente as cinzas não são capazes de promover uma estabilização química 

do solo, tampouco uma estabilização granulométrica. Apesar disto, para baixas tensões, não se 

descarta a possibilidade de utilizar as misturas A70/CV30 e A85/CV15 em substituição aos 

materiais convencionais, já que elas apresentaram um comportamento muito próximo ao do solo 

puro. 
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Figura 9: Influência do tempo de cura para a mistura A70/CV27/CAL3. 

 
Figura 10: Influência do tempo de cura para a mistura A60/CV37/CAL3. 
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Figura 11: Envoltórias de resistência para as misturas sem cura.  

Influência do teor de cinza. A 0 e 100 dias de cura, o comportamento do solo puro foi superior 

aos teores de cinza utilizados. A 30 dias de cura, a mistura com 37% de cinza volante foi a única 

que foi superior ao solo puro, com grande diferença em relação aos demais teores de cinza 

empregados (Figura 12). A 125 dias de cura, os resultados das misturas A70/CV27CAL3 e 

A60/CV37/CAL3 foram bem próximos, quando o ideal seria que eles apresentassem uma diferença 

representativa, já que nesse período a estabilização química passa a ser mais importante do que a 

estabilização granulométrica. A 140 dias de cura, fica perceptível que a mistura com teor de 27% de 

cinza é mais representativa, já que é superior ao solo puro. 

 
Figura 12: Influência do teor de cinza para as misturas a 30 dias de cura. 

Conclusões  

O ensaio de densidade real dos grãos mostrou que os valores obtidos para o solo e as misturas 

reduziram com o aumento dos teores de cinza. 

A análise granulométrica da cinza volante permitiu concluir que há a presença de um elevado teor 

de finos em sua composição. De acordo com a classificação do Sistema Unificado de Classificação 

dos Solos – SUCS, normatizada pela ASTM D2487 (1983), a cinza volante é classificada na 

categoria ML, silte de baixa plasticidade. 
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A análise dos ensaios de cisalhamento direto para a mistura A85/CV12/CAL3 demonstrou que à 

medida que a tensão aumenta, os resultados do solo puro tendem a permanecer superiores em 

relação aos demais. Para a mistura A70/CV27/CAL3, a cura de 125 dias é mais efetiva para baixas 

tensões, e a cura de 140 dias, para tensões mais elevadas. Para a mistura CV37/A60/CAL3, o 

período de cura em que os resultados foram mais satisfatórios foi de 30 dias. Para as misturas solo-

cinza, os resultados não foram satisfatórios, o que mostra que a presença de cal é necessária para a 

ocorrência de reações químicas entre o solo e a cinza volante, proporcionando a estabilização 

química do solo.  

Analisando a influência dos teores de cinza empregados nas misturas, tem-se que a 30 dias de cura, 

a mistura com 37% de cinza volante foi a única que foi superior ao solo puro, com grande diferença 

em relação aos demais teores de cinza empregados. A 125 dias de cura, os resultados das misturas 

A70/CV27CAL3 e A60/CV37/CAL3 foram bem próximos, quando o ideal seria que eles 

apresentassem uma diferença representativa, já que nesse período a estabilização química passa a 

ser mais importante do que a estabilização granulométrica. A 140 dias de cura, fica perceptível que 

a mistura com teor de 27% de cinza é mais representativa, já que é superior ao solo puro. 

Dessa forma, dependendo da mistura, o pequeno ganho de resistência já viabiliza a aplicação do 

material para obras geotécnicas, como camadas de aterros sanitários e aterros sobre solos moles, 

proporcionando um fim mais nobre a este material. 
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Resumo. Uma das maneiras de minimizar os impactos ambientais para a produção do betão está na 

redução do consumo de cimento Portland, através da adição ou substituição parcial por materiais 

alternativos como a cinza de casca de arroz (CCA). A CCA é um resíduo amplamente gerado no 

mundo, sendo o Brasil o 9° maior produtor de arroz. O processo de beneficiamento do arroz gera 

como resíduo a casca de arroz, que usualmente é utilizada para geração de energia. Após a queima 

tem-se a CCA como resíduo. Esta cinza apresenta utilização já consolidada como material 

pozolânico na construção civil, sendo altamente reativa e garantindo uma série de vantagens. Entre 

os fatores que influenciam a qualidade da CCA como material pozolânico está o processo de 

moagem utilizado, que afeta principalmente a dimenção das partículas, a superfície específica e a 

estrutura de poros obtida. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do uso de propileno glicol 

como aditivo de moagem para adequação da CCA como material pozolânico. Para isso, foi 

realizada moagem da CCA com 6% do aditivo e após a caracterização através das análises de massa 

específica, granulometria a laser, análise química (FRX), condutividade elétrica, MEV e BET. 

Pode-se perceber que as cinzas obtidas apresentaram características semelhantes às encontradas por 

variados pesquisadores, sendo que a utilização do aditivo de moagem acarretou em pioras na 

qualidade da CCA resultante. 

Introdução 

Com o objetivo de buscar alternativas para minimizar o consumo de matérias-primas e de energia, 

estudos voltados para questões ambientais são cada vez mais requisitados. Muitas pesquisas, tanto 

de âmbito científico como tecnológico, têm sido realizadas para encontrar formas que possibilitem o 

retorno de resíduos para o seu ciclo produtivo e para reduzir o impacto ambiental negativo gerado 

pelas indústrias, com a disposição final destes resíduos em aterros, utilização de recursos naturais 

não renováveis e consumo energético [1]. 

O betão é um dos materiais de construção mais importantes da atualidade, sendo produzidas mais de 

10 bilhões de toneladas deste material por ano. Entretanto, além das grandes quantidades de 

recursos naturais e da alta demanda energética necessária para produzi-lo, é lançada 

aproximadamente uma tonelada de dióxido de carbono para cada tonelada de cimento produzida, 

fazendo com que o betão seja responsável por uma importante parcela do impacto gerado ao meio 

ambiente [2]. 

Neste contexto, uma das maneiras de minimizar os impactos para a produção de betão está na 

redução do consumo de cimento Portland, podendo ser alcançada através da reposição da maior 

quantidade de cimento por materiais suplementares, como é o caso de subprodutos de processos 

industriais, resíduos da agricultura e materiais reciclados [2]. Esta necessidade tem encorajado 

pesquisadores na área da tecnologia de betão e argamassas a investigar e analisar as propriedades 

destes subprodutos, quando utilizados como substitutos aos materiais constituintes na sua produção. 



 

630 

 

Um exemplo disso é a utilização de cinza de casca de arroz (CCA), resíduo amplamente gerado no 

mundo. 

No ano de 2011 os dez maiores produtores de arroz foram China, Índia, Indonésia, Bangladesh, 

Vietnã, Tailândia, Mianmar, Filipinas, Brasil e Paquistão. Como pode ser visto, 90% do total 

mundial é produzido na Ásia. O Brasil é o nono maior produtor, sendo o maior fora da Ásia. O país 

colheu em 2011, de acordo com as estatísticas da FAO, quase 13,5 milhões de toneladas [3]. No 

Brasil, apesar do arroz ser uma cultura comum em quase todo país, a produção está distribuída 

principalmente nos estados do Rio Grande do Sul (64,3%), Santa Catarina (9,2%), Mato Grosso 

(3,7%), Maranhão (5,6%) e Tocantins (3,8%) [4]. 

O processo de beneficiamento do arroz gera como principal resíduo a casca de arroz. A casca de 

arroz é um revestimento ou capa protetora formada durante o crescimento do grão, de baixa 

densidade e elevado volume, equivale a cerca de 20% do peso do grão. Os maiores constituintes são 

celulose (50%), lignina (30%) e resíduos inorgânicos (20%). O resíduo inorgânico contém, em 

média, 95 a 98%, em massa, de sílica, na forma amorfa hidratada [5]. Há alguns anos, quase todo 

esse material era destinada em lavouras e fundo de rios, causando graves prejuízos ao meio 

ambiente. No entanto, sabe-se que este material pode ser aproveitado de diversas formas. Uma das 

principais aplicações é a queima para geração de energia [6]. Após a queima tem-se a cinza de casca 

de arroz (CCA), resíduo que por apresentar elevados teores de sílica (SiO2) possibilita sua utilização 

como coproduto para múltiplas aplicações, como a construção civil [5]. A reatividade da CCA é 

atribuída principalmente à alta concentração de sílica amorfa, além da grande superfície específica 

gerada pela estrutura de poros das suas partículas [7].  

A CCA é um material de baixa densidade e altamente poroso, possuindo uma massa específica em 

torno de 1,8 g/cm³ [6]. A CCA representa aproximadamente 20% da massa da casca e 4% da massa 

do arroz. Estas cinzas apresentam formas estruturais variáveis (amorfa e/ou cristalina) que 

dependem tanto do tipo de equipamento e queima usado (grelhas ou leito fluidizado com ou sem 

controle da temperatura), como do tempo e da temperatura de queima [8]. A CCA é composta, de 

forma geral, por dióxido de silício – comumente denominada sílica (SiO2), carbono (C), óxido de 

potássio (K2O), óxido fosfórico (P2O5), óxido de cálcio (CaO) e em menores quantidades, por 

magnésio (Mg), Ferro (Fe) e Sódio (Na) [9]. Apresenta características inertes, tornando-a um 

resíduo seguro para reciclagem e reutilização. Por ser composta basicamente por sílica apresenta 

potencial para ser utilizada como matéria-prima na elaboração de diversos materiais e em várias 

indústrias, como eletrônica, construção civil, cerâmica, indústria química, fabricação de células 

fotovoltaicas, entre outros [10]. 

A atividade pozolânica da CCA é em função do teor de sílica e da fase de cristalização, além das 

dimensões e da área de superfície das partículas das cinzas [11]. Equipamentos apropriados de 

queima, assim como métodos adequados de moagem da CCA, são essenciais para a obtenção de 

cinzas de boa qualidade. 

As primeiras tentativas para utilização das cinzas como componentes do cimento empregavam 

cinzas com altos teores de sílica cristalina, que envolvia a necessidade de tratamentos térmicos com 

outros materiais e para temperaturas acima de 1.400ºC [7]. O mesmo objetivo foi alcançado através 

da aplicação de energia mecânica, onde se percebeu que a moagem por atrito do material cristalino 

permitia a ativação da sílica através do rompimento das ligações químicas na sua superfície. No 

entanto, estes processos se apresentavam não atrativos comercialmente, devido às quantidades 

excessivas de energia mecânica necessárias nos processos de moagem. 

É consenso de que as cinzas pozolânicas com maior finura apresentam melhores características 

quando utilizadas na confecção de betões e argamassas [11]. A importância da finura das cinzas é 

percebida através da sua influência na taxa de reação e de ganho de resistência do betão [12]. Para 

obter cinzas com as características de finura necessárias para uso na construção civil é necessário 

que estas passem por um processo de moagem.  

A substituição de parte do cimento pelas cinzas ultrafinas da casca de arroz pode proporcionar 

incrementos nos valores da resistência à compressão dos betões de resistência convencional e de 
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alta resistência, principalmente em idades mais avançadas [13]. Ainda apresenta resultados 

positivos em relação aos ensaios de penetração acelerada de íons cloreto, onde a utilização das 

cinzas ultrafinas da casca de arroz proporcionam reduções expressivas nos valores de carga elétrica 

total passante, podendo-se atribuir este resultado à densificação da microestrutura proporcionada 

pelas reações pozolânicas da cinza da casca de arroz combinada com o efeito fíler obtido por suas 

partículas diminutas. 

Dessa forma, vários trabalhos tem estudado a influência do tempo e temperatura de queima e 

também o tempo de moagem nas características químicas e físicas da CCA [1]. 

A moagem geralmente envolve um tempo considerável podendo, em alguns casos, até inviabilizar a 

reciclagem por motivos econômicos. A moagem é uma das mais importantes operações na indústria 

mineral, e se caracteriza pelo alto consumo de energia elétrica. Muitas vezes a utilização de aditivos 

de moagem pode reduzir o tempo necessário e melhorar a qualidade dos materiais moídos. Estudo 

semelhante realizado em relação ao desempenho de aditivos de moagem para redução do tempo de 

moagem da CCA e aumento da eficiência do processo, concluiu que os aditivos utilizados (aditivo 

comercial SikaGrind-200 e pó de granalha) não influenciaram significativamente na redução do 

diâmetro das partículas [1]. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização da CCA moída com a 

utilização de propileno glicol como aditivo de moagem através de análises físicas, químicas e 

estruturais para verificar sua adequação como material pozolânico, comparando com uma CCA 

moída sem o uso de aditivo. 

Metodologia 

A CCA utilizada neste trabalho foi originada do processo de queima em caldeira que utiliza casca 

de arroz como combustível. Neste sistema, a casca de arroz é alimentada automaticamente, 

modulada de acordo com a pressão de vapor da caldeira. O material atravessa uma fornalha, com 

temperatura que varia entre 600ºC e 700ºC, por meio de uma grelha deslizante. 

A CCA bruta foi segregada, através da remoção da fração não passante na peneira 1,2mm, conforme 

sugerido por estudos anteriores [1][10].  

Após a segregação, a CCA foi moída durante 1 hora em moinho de bolas horizontal, com 

capacidade de 7,5L, modelo CT – 240 da marca Servitech. O moinho foi carregado com 5kg de 

esferas de alumina de diferentes diâmetros e 1kg de cinza. 

Os aditivos para auxiliar a moagem são tipicamente utilizados pela indústria de mineração. Na 

moagem do clínquer de cimento, por exemplo, sabe-se que os aditivos melhoram a eficiência e 

reduzem o custo do processo [14]. Dessa forma, para avaliar a influência da utilização de aditivo de 

moagem foram utilizados para auxílio no processo 60mL (6%) de Propileno Glicol. Este álcool foi 

escolhido como aditivo com base em estudo [15] que testou a moagem ultrafina de quartzo 

utilizando aditivos líquidos como álcoois e glicóis. O Propileno Glicol, de fórmula molecular, 

CH3CH(OH)CH2OH, possui peso molecular de 76,1 e densidade igual 1,04g/cm
3
. 

Depois da moagem foram realizadas análises para caracterizar e avaliar o produto obtido e a 

eficiência do processo. As análises realizadas estão detalhadas a seguir.  

Massa Específica. Massa específica é a razão entre a massa e o volume de determinada 

substância. A massa específica da CCA moída foi determinada através da utilização de frasco 

volumétrico de Le Chatelier, de acordo com a norma NBR NM 23 de cimento Portland e outros 

materiais em pó – determinação da massa específica [16]. 

Distribuição Granulométrica. A análise de distribuição granulométrica permite a identificação 

dos tamanhos médios das partículas de uma determinada amostra. A distribuição granulométrica da 

CCA moída foi determinada pelo método de granulometria por difração a laser em analisador de 

partículas da marca Microtrac, modelo S3500.  

Análise Química. A análise química foi realizada através de Fluorescência de Raios-X, técnica 

que possibilita a análise qualitativa ou quantitativa dos elementos presentes em uma amostra por 
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meio da aplicação de raios-X em sua superfície e posterior análise dos fluorescentes raios-X 

emitidos [17]. Esta análise foi realizada na CCA moída em Espectrômetro de Fluorescência de 

Raios-X por Energia dispersiva, modelo EDX 720 HS, marca Shimadzu. 

Perda ao Fogo. A análise de Perda ao Fogo quantifica o material orgânico existente na amostra, 

como carbono livre e dióxido de carbono proveniente dos hidratos e dos carbonatos, bem como 

água combinada [1]. A determinação de perda ao fogo da CCA moída foi realizada de acordo com 

norma sobre cimento Portland e outros materiais em pó [18] que consiste em colocar 1g do material, 

previamente seco em estufa (105°), em forno mufla a 950°C até atingir massa constante. 

Análise Termogravimétrica. A análise termogravimétrica é capaz de medir continuamente a 

massa de um material enquanto este é submetido a uma programação controlada de temperatura. 

Para isso, foi utilizado equipamento BD Engenharia, modelo RB-3000-20, formado por 3 unidades, 

que operam de forma independentes. A unidade de termogravimetria (TG) e termogravimetria 

derivada (DTG) é constituída essencialmente por uma balança eletrônica com sensibilidade de 

0,01g. A amostra, contendo aproximadamente 1,5g, foi acondicionada em cadinho de níquel, 

suspenso por haste de alumina em forno tubular com núcleo de alumina, sistema de aquecimento 

realizado por resistência metálica e isolação com fibra cerâmica. A velocidade de aquecimento foi 

de 10°C/min entre 25 e 1000°C. 

Atividade Pozolânica. As pozolanas são definidas como materiais compostos por sílica, ou 

sílica e alumina, que podem possuir por si só pequenas propriedades cimentantes, mas que na 

presença de água e em temperaturas normais reagem com hidróxido de cálcio, formando compostos 

com propriedades cimentantes [19]. Sendo assim, a atividade pozolânica de um material é a 

capacidade que ele tem de reagir com hidróxido de cálcio, formando compostos cimentantes. 

O método da NBR 5257:1992 [20] é amplamente utilizado em trabalhos que estudam a atividade 

pozolânica de um material, no entanto este método é bastante criticado por não fixar a relação 

água/aglomerante, apresentando ainda como desvantagem o fato de ser um ensaio de longa duração 

(28 dias). Na busca de resultados mais rápidos e precisos são sugeridos métodos químicos que 

verificam a reatividade e atividade quimica da pozolana, como o método de Luxán que apresenta 

resultado de pozolanicidade do material em 2 minutos de ensaio [10]. Dessa forma, a determinação 

da atividade pozolânica da CCA moída neste trabalho foi realizada conforme métódo de Luxán 

[21]. Foi determinada a variação da condutividade elétrica durante 120 segundo de 200mL de 

solução saturada de hidróxido de cálcio a 40°C, sob agitação constante devido à adição de 5,0g de 

CCA. Na Tabela 1, é descrita a determinação da atividade [21]. 

Tabela 1: Determinação da atividade pozolânica  

Classificação do material Variação da condutividade em mS/cm 

Não pozolânico abaixo de 0,4 

Pozolanico entre 0,4 e 1,2 

Muito pozolânico acima de 1,2 

Área Superficial Específica (BET). A metodologia utilizada para avaliar a área superficial foi a 

da adsorção de nitrogênio (BET – Brunauer-Emmett-Teller). Esse ensaio foi aplicado na CCA 

moída em moinho de bolas com e sem o uso do aditivo.  

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). A microscopia eletrônica de varredura é uma 

análise rápida e direta das características morfológicas de um material. Está análise foi realizada em 

equipamento modelo EVO MA15, fabricante Zeiss.  

Resultados e Discussão  

Abaixo, estão apresentados os resultados conforme e as discussões referentes aos ensaios 

executados, conforme já mencionados na metodologia.  

Massa específica. A Tabela 2 mostra os resultados de massa específica obtidos para cinza moída 

com e sem o uso de aditivo. O resultado obtido para a massa específica da CCA moída com o 
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aditivo foi de 1,94 g/cm
3
, bastante semelhante ao resultado obtido sem o uso de aditivo, 1,83g/cm

3
. 

Os valores da massa específica, mostrados na Tabela 2, confirmam a baixa densidade da CCA 

quando comparado, por exemplo, com o cimento Portland. Dessa forma, quando usada em 

substiuição ao cimento, é necessário realizar a correção de volume. 

Tabela 2: Massa específica da CCA oída com e sem o aditivo  

CCA moída sem uso de aditivo 

(g/cm
3
) 

CCA moída com 6% de propileno glicol 

(g/cm
3
) 

1,83 1,94 

Distribuição Granulométrica. Na Tabela 3 são apresentadas as distribuições granulométricas 

da CCA com aditivo de propileno glicol, comparando com a granulometria de CCA moída sem 

aditivo, além de outras com uso de aditivo comercial, mostrada pela literatura. 

Tabela 3: Distribuição Granulométrica das partículas  

CCA Moída por 1 hora sem e com aditivos de moagem (µm) 

 

CCA moída 

sem uso de 

aditivo 

CCA moída 

com 6% de 

propileno 

glicol 

CCA moída 

por 1h [1] 

CCA moída por 

1h com 0,03% 

aditivo 

comercial 

[1] 

CCA moída por 

1h com 0,045% 

aditivo 

comercial 

[1] 

CCA moída por 

1h com 0,06% 

aditivo 

comercial 

[1] 

D10 9,03 12,44 5,08 5,79 4,87 5,14 

D50 31,76 41,68 27,30 29,39 25,56 25,42 

D90 66,08 83,51 56,68 60,41 53,69 52,97 

Dmédio 31,76 41,68 29,48 31,77 27,78 27,63 

D10: Diâmetro equivalente a 10% de massa acumulada; D50: Diâmetro equivalente a 50% de massa acumulada; D90: 

Diâmetro equivalente a 90% de massa acumulada; Dmédio: Diâmetro Médio 

Através da Tabela 3 pode-se ver que foram obtidos menores tamanhos de partículas para CCA 

moída sem o uso do aditivo propileno glicol. Mostrando assim, a ineficiência do aditivo em relação 

a diminuição do diâmetro das partículas da CCA. Além disso, a CCA moída [1] com mesmo tempo 

de moagem em moinho de bolas horizontal sem aditivo e com aditivo comercial em três 

concentrações diferentes (0,03%, 0,045% e 0,06%), obteve menores diâmetros do que as CCAs 

moídas neste trabalho. 

A CCA para aplicação em concretos emprega diâmetro médio inferior a 17μm, já que o diâmetro 

médio do cimento fica em torno de 12μm [5]. Portanto, conforme os valores apresentados na Tabela 

3, nenhuma das CCAs se enquadra no diâmetro necessário para utilização na construção civil. 

Análise Química e Perda ao Fogo (PF). Os resultados da caracterização química, obtidos 

através de ensaio de fluorescência de raios-X (FRX), e de perda ao fogo da CCA, estão apresentados 

na Tabela 4, além de resultados obtidos por outros pesquisadores [11][22][23][24][25]. Através da 

análise pode-se constatar que não houve diferença significativa para a composição química das 

CCAs moídas com e sem o uso do aditivo propileno glicol. Observa-se que o teor de sílica (SiO2) 

obtido neste estudo foi de aproximadamente 89%, sendo que resultados semelhantes foram obtidos 

por outro estudo [11]. Compostos como ZnO, TiO2 e MgO, apresentaram teores inferiores a 0,01%. 

Substâncias alcalinas, como óxido de potássio (K2O), foram obtidas em baixos teores, com cerca de 

1% da composição. Os teores de K2O podem estar relacionados ao tipo e quantidade de fertilizantes 

utilizados durante o processo de crescimento da planta [11].  

Cinzas com baixos teores de carbono apresentam maior atividade pozolânica, além de geralmente 

necessitarem de menores quantidades de água para fabricação de betões [11]. Pode-se observar que 

os valores de perda ao fogo (PF) obtidos pelos demais pesquisadores ficaram abaixo de 9%, sendo 

que os resultados obtidos para as CCAs estudadas foi de 7,74 e 8,04%. Através da análise da Tabela 

4, fica incontestável a importância do processo de queima nas características da CCA obtida, seja 

com relação ao controle do tempo e temperatura de queima. As cinzas utilizadas por um dos estudos 

[24], obtidas através da utilização reatores de leito fluidizado, apresentaram menores teores de perda 

ao fogo e maiores teores de sílica. 
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Análise Termogravimétrica.  

A Figura 1 apresenta a perda de massa das amostras em função da temperatura, para a análise 

termogravimétrica realizada. 

Tabela 4: Composição química e perda ao fogo  

Elemento 

Comparação com resultados de outros pesquisadores [%] 

CCA 

moída sem 

uso de 

aditivo 

CCA 

moída com 

6% de 

propileno 

glicol 

Zain et al. 

[11] 

Gastaldini 

et al. [22] 

Mahmud et al.  

[23] 

Nehdi et 

al. [24] 

Zhang e 

Malhotra 

[25] 

SiO2  89,928 89,148 86,49 96,26 92,7 94,6 87,2 

Al2O3  0,181 0,171 0,01 0,41 0,2 0,3 0,15 

Fe2O3  0,094 0,083 0,91 0,22 0,4 0,3 0,16 

K2O  1,021 1,000 2,7 1,44 – 1,3 3,68 

SO3  0,524 0,520 – 0,04 – – 0,24 

CaO  0,488 0,478 0,5 0,76 0,8 0,4 0,55 

Cl  0,291 0,288 – – – – – 

MnO  0,141 0,141 0,07 – – – – 

P2O5  0,122 0,115 0,69 – – 0,3 0,5 

TiO2  0,008 0,007 0,00 – – 0,03 0,01 

MgO  0,010 0,007 0,13 0,5 0,2 0,3 0,35 

ZnO  0,001 0,002 – – – – – 

Perda ao 

fogo (PF) 
7,74 8,04 8,45 4,49 4,4 1,8 8,55 

 

 
Figura 1: Perda de massa das amostras moídas com e sem aditivo em função da temperatura  

A perda de massa total das amostras ficou semelhante, para CCA moída com o aditivo foi de 4,13% 

e sem aditivo 5,08%. De 25 a 200ºC ocorreu uma pequena perda de massa característica de 

eliminação de água adsorvida superficialmente. Entre 300 e 1000ºC, é possível observar perda de 

massa que pode ser devido à eliminação de água de constituição, materiais voláteis, possíveis 

compostos orgânicos presentes e combustão de carbono [26]. Através da análise termogravimétrica 
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pode-se constatar que não houve resíduo do aditivo propileno glicol adicionado, já que não houve 

perda de massa significativa, na amostra com aditivo, a 188ºC, ponto de ebulição do propileno 

glicol. 

Atividade Pozolânica. Os resultados de condutividade elétrica, para ambas as amostras (moídas 

com e sem o uso do aditivo propileno glicol), ficaram entre 0,4 e 1,2 mS/cm. Dessa forma, de 

acordo com a metodologia proposta por Luxan [21] as amostras podem ser consideradas tendo 

atividade pozolânica. No entanto, pode-se evidenciar que não houve diferença significativa para o 

uso ou não do aditivo.  

Área Superficial Específica (BET). Na análise de BET, conforme mostra a Tabela 5, obteve-se 

resultado de 27,630 m²/g para a CCA moída sem aditivo e 23,903 m²/g para a CCA moída com 6% 

de propileno glicol. Pode-se verificar que a área superficial específica da CCA sem o uso de aditivo 

foi maior do que a com o uso do aditivo, confirmando a ineficiência do mesmo como aditivo de 

moagem.  
Tabela 5: Análise de BET em m

2
/g 

CCA moída sem uso de 

aditivo 

CCA moída com 6% de 

propileno glicol 

27,630 23,903 

Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV.  Na Figura 2 e Figura 3, é possível observar a 

morfologia das CCAs moídas sem e com o uso do aditivo, respectivamente, com aumentos de 400 

X (A), 1.000 X (B), 1.600 X (C) e 4.000 X (D). 

 
Figura 2: MEV da CCA sem o aditivo  

Pode-se observar, conforme a Figura 2 e a Figura 3 que a CCA moída sem o uso do aditivo 

apresentou maior homogeneidade de tamanho e forma dos grãos, comparando com a CCA moída 

com o aditivo. Ambas as amostras apresentaram partículas porosas e irregulares. No entanto, a 

amostra moída com o uso de aditivo mostrou uma maior irregularidade, pode-se ver na Figura 3A, 

que algumas partículas mostram tamanhos maiores e outras menores, diferentemente da Figura 2A, 

onde parece existir pequena diferença de tamanho entre os grãos.  
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Figura 3: MEV da CCA com aditivo  

Conclusões 

Através dos resultados das análises de massa específica, análise química e perda ao fogo, 

condutividade elétrica e análise termogravimétrica pode-se inferir que o uso do aditivo propileno 

glicol não influenciou nos resultados obtidos. No entanto, os resultados das análises de distribuição 

granulométrica, área superficial específica e microscopia eletrônica de varredura evidenciaram que 

o aditivo utilizado para moagem da CCA influenciou negativamente. Pois, a CCA moída com o uso 

do aditivo apresentou maior diâmetro médio de partícula, menor área superficial e maior 

irregularidade de grãos.  

Dessa forma, a caracterização das CCAs com e sem o uso do aditivo propileno glicol demostra que 

o uso do aditivo não trouxe benefícios ao processo de moagem para adequação da CCA como 

material pozolânico.  
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Resumo. Apresenta-se o estudo experimental do comportamento de um solo argiloso reforçado e 

não reforçado com borracha moída de pneus inservíveis, através da realização de ensaios de 

caracterização, bem como ensaios de compactação e ensaios triaxiais isotropicamente adensados 

drenados (CID). A borracha moída é obtida do processamento de pneus inservíveis e o solo é de 

origem coluvionar, retirado do campo experimental da PUC-Rio. Foram estabelecidos padrões de 

comportamento para explicar a influência da adição de borracha moída de pneus, relacionando-a 

com os parâmetros de resistência ao cisalhamento e deformação do solo. Os ensaios foram 

realizados em amostras compactadas na densidade máxima seca e umidade ótima, com teores de 

borracha moída de 5%, 10% e 20%, em relação ao peso seco do solo. Observa-se um incremento na 

resistência ao cisalhamento das misturas solo-borracha com 5% e 10% de teor de borracha, que se 

reflete no aumento dos parâmetros coesão e ângulo de atrito interno das misturas reforçadas, em 

relação ao solo argiloso puro. Apresenta-se também a análise numérica de uma barragem e a 

influência nas deformações e esforços no final da construção quando usadas as misturas solo-

borracha no núcleo. 

Introdução 

A disposição final de pneus inservíveis representa um problema de difícil solução, pois são resíduos 

que ocupam grande volume e que precisam ser armazenados em condições apropriadas. A 

disposição inadequada dos pneus inservíveis produz um impacto duradouro no meio ambiente, já 

que a degradação destes resíduos é muito lenta. A permanência dos pneus no meio ambiente gera 

focos de infeção, proliferação de insetos e roedores, sendo prejudicial para a saúde humana. Com a 

presente pesquisa procura-se conhecer a viabilidade do emprego deste resíduo triturado 

(especificamente a borracha moída) como material de reforço em obras de terra, através de ensaios 

experimentais de laboratório e análise numérica. A utilização deste como material alternativo pode 

potencializar a diminuição da exploração de recursos naturais, contribuir com a minimização de 

passivos ambientais, agregar valor ao resíduo e evitar problemas ambientais, tais como poluição do 

ar e o assoreamento de rios e lagos, eliminando problemas atuais de disposição de resíduos em 

lixões e aterros sanitários. 

Materiais 

Solo Argiloso. A argila utilizada neste trabalho é um solo maduro, coluvionar, argilo-arenoso, 

não saturado. Este foi coletado no Campo Experimental II, localizado no interior do campus da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. O material foi retirado entre 0,0 m e 2,00 m de 

profundidade, desde a superfície da encosta. Este solo possui características de tonalidade vermelha 

amarelada, textura micro-granular e com aspecto homogêneo, sendo constituído basicamente por 
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quartzo, granada alterada, argilominerais (essencialmente caulinita) e óxidos de ferro e alumínio, 

como produto do intemperismo dos minerais primários da biotita gnaisse [1]. A Fig. 1 apresenta 

uma foto do solo residual utilizado. 

 

 
Fig. 1: Argila utilizada – solo residual maduro 

Borracha Moída de Pneus. A borracha moída (Fig. 2) utilizada nesta pesquisa é proveniente da 

trituração de pneus inservíveis na composição de 50% em peso de veículos de passeio e 50% de 

pneus de veículos de carga. Este material foi obtido através da empresa de reciclagem de pneus 

Ecobalbo Reciclagem de Pneus S.A, situada na região de Cravinhos, interior de São Paulo. A 

borracha de pneu utilizado na presente pesquisa é classificado como “pó de borracha malha 20”, 

obtido por moagem e selecionado em peneiras apropriadas [2], sendo este preto, com um diâmetro 

médio de 1,0 mm, variando de 0,2 mm a 2,0 mm. 

 
Fig. 2: Borracha moída utilizada 

Mistura Solo-Borracha. Utilizando-se cada tipo de solo foram preparadas misturas com 

diferentes teores de borracha, com o objetivo de determinar o teor ótimo para a inserção deste 

material como reforço. As misturas utilizadas com o solo argiloso foram 5%, 10% e 20% de 

borracha moída de pneu, calculados em relação ao peso do solo seco. A escolha destes teores foi 

feita com o intuito de se analisar a evolução ou retrocesso da melhoria dos parâmetros de resistência 

de cada tipo de solo e misturas, a fim de se estabelecer uma melhoria máxima com o maior volume 

de resíduo, já que, um dos objetivos do uso deste material como reforço, é dar uma destinação 
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ambientalmente correta para a maior quantidade possível. Na Tabela 1 são apresenados os símbolos 

utilizados para identificar o solo argiloso e as misturas. 

Tabela 1: Símbolos utilizados para o solo argiloso e as misturas 

Material / Mistura Solo (%) Borracha Moída (%) Símbolo 

Solo Argiloso 100 0 S100 

Mistura 1 95 5 S95/B5 

Mistura 2 90 10 S90/B10 

Mistura 3 80 20 S80/B20 

Procedimento Experimental 

Caracterização Física. Com o fim de se determinar as propriedades índice das amostras de solo 

argiloso proveniente do Campo Experimental II do campus da PUC-Rio foram executados ensaios 

de caracterização física no Laboratório de Geotecnia e Meio Ambiente da PUC-Rio. O solo foi 

preparado segundo o normatizado nas normas técnicas brasileiras (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT). Os ensaios realizados seguiram os métodos indicados pelas seguintes normas: 

 NBR 6457/1986 – Amostras de Solos – Preparação para ensaios de compactação e 

caracterização; 

 NBR 7181/1984 – Solo – Análise Granulométrica; 

 NBR 6508/1984 – Solo – Determinação da densidade real dos grãos; 

 NBR 6459/1984 – Solo – Determinação do Limite de Liquidez; 

 NBR 7180/1984 – Solo – Determinação do Limite de Plasticidade. 

Proctor Normal. Os ensaios de compactação foram realizados para o solo argiloso puro e em 

misturas com 5%, 10% e 20% de borracha moída de pneu, com o intuito de se determinar a umidade 

ótima de compactação (wótm) e o peso específico aparente seco máximo (γdmáx) dos materiais. Estes 

ensaios foram realizados segundo as diretrizes da norma NBR 7182 da ABNT, utilizando-se a 

energia de compactação Proctor Normal e com reúso de material. 

Triaxial Adensado Isotrópicamente Drenado (CID). Realizaram-se ensaios triaxiais CID no 

solo argiloso e nas misturas com 5%, 10% e 20% de borracha moída. Para cada tipo de material 

foram executados quatro ensaios triaxiais, sendo que os níveis de tensão confinante utilizados foram 

50 kPa, 100 kPa, 200 kPa e 400 kPa. 

Para estes ensaios foi utilizada uma prensa da marca Wykeham-Ferrance, de velocidade de 

deslocamento controlada, com capacidade de 10 toneladas. Para a gravação dos dados, obtidos por 

intermédio dos transdutores, foi utilizado o sistema de aquisição de dados composto pelo hardware 

QuantumX de oito canais da empresa alemã HBM e pelo software CatmanEasy. 

Para a confecção dos corpos de prova do solo argiloso puro e as misturas deste com os diversos 

teores de borracha, inicialmente compactou-se um corpo cilíndrico, na energia Proctor Normal, 

utilizando a umidade ótima e peso específico seco máximo obtido para cada tipo de mistura e o solo 

puro. Obtido o material compactado moldou-se o corpo de porva de 7,82 cm de altura e 3,80 cm de 

diâmetro para finalmente ser colocado dentro da cámara triaxial como se apresenta na Fig. 3. 

As técnicas de saturação utilizadas, para os corpos de prova de argila e misturas, foram de saturação 

por percolação de água através da amostra e de saturação por contrapressão. No caso da percolação 

a diferença da contrapressão entre o topo e a base do corpo de prova foi de 5 kPa, sendo que a água 

fluía da base para o topo do corpo de prova. Na saturação por contrapressão a pressão confinante, 

aplicada ao corpo de prova, excedia a contrapressão em 10 kPa, onde o fluxo de água era permitido 

pelo topo e base. O grau de saturação foi controlado com o parâmetro de Skepmton, sendo que para 

valores maiores o iguais a 0,97 se considerou o corpo de prova saturado. 
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Depois da etapa de adensamento dos corpos de prova procediou-se com o cisalhamento, adotando-

se uma velocidade de 0,030 mm/min em todos os casos. O cálculo da velocidade de cisalhamento 

foi realizada com a seguinte expresão proposta por Head [3]. 

 
Fig. 3: Corpo de prova dentro da cámara triaxial 

 

                 (1) 

 

onde: 

ν: velocidade máxima de cisalhamento em mm/min, 

L: altura do corpo de prova em mm,  

εf: deformação axial estimada na ruptura em %,  

tf: tempo mínimo de ruptura em minutos. 

Resultados e Análise 

Os resultados do peso específico (Gs), dos Límites de Atterberg e um resumen da granulomentría do 

solo argiloso são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2: Caracterização física do solo argiloso 

Gs Areia (%) Silte (%) Argila (%) LL LP IP SUCS 

2.72 36.4 10.8 52.7 53 39 14 MH 

As curvas granulométricas do solo argiloso e da borracha são apresentadas na Fig. 4. 

 
Figura 4: Curvas granulométricas do solo argilos e da borracha moída 
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Na Fig. 5 apresentam-se as curvas de compactação Proctor Normal obtidas para o solo argiloso e 

misturas. Pode-se observar que a inserção da borracha diminui o peso específico seco máximo do 

material, e que esse valor decresce à medida que o teor de borracha das misturas aumenta. A 

umidade ótima possui o mesmo comportamento. 

 
Figura 5: Curvas de compactação Proctor Normal 

Na Tabela 3 apresenta-se um resumo dos valores de umidades ótimas (wótm) e pesos específicos 

secos máximos (γdmáx). 

Tabela 3: Curvas de compactação Proctor Normal do solo argiloso e misturas 

Material/Mistura Wótm (%) γdmáx (g/cm3) 

S100 26,3 1,56 

S95/B5 23,5 1,51 

S90/B10 23,1 1,47 

S80/B20 22,5 1,42 

As curvas tensão-devio vs deformação axial e deformação volumétrica vs deformação axial 

resultantes dos ensaios triaxiais do solo argiloso e misturas são apresentadas nas Fig. 7, Fig.8 e Fig. 

9. A Fig. 7 apresenta a comparação dos resultados do solo argiloso e a mistura S95/B5 nas tensões 

confinante efetivas de 50 kPa, 100 kPa, 200 kPa e 400 kPa. As Fig. 8 e Fig. 9 apresentam a 

comparação dos resultados do solo argiloso e as misturas S90/B10 e S80/B20 respectivamente.  

Pode-se observar a influência que o teor de borracha moída tem nas características de resistência do 

solo argiloso. Na medida em que vai se acrescentando borracha no solo argiloso, o comportamento 

deste, durante o cisalhamento, melhora. Atinge-se uma melhora máxima quando a porcentagem da 

borracha moída, presente no solo argiloso, é de 10%, mostrando-se uma degradação do 

comportamento a partir do teor de borracha de 20%. Embora 10% seja o teor que apresenta as 

maiores melhoras na resistência ao cisalhamento, não se pode confirmá-lo como teor ótimo. Assim, 

a porcentagem ótima vai se situar entre 10% e 20% de borracha moída. O comportamento das 

misturas, além de depender da porcentagem de borracha, depende em grande parte, do nível de 

confinamento sob a qual as amostras estão sendo submetidas. Assim, as envoltórias e parâmetros de 

resistência não vão depender somente do teor de borracha moída presente do solo argiloso, mas 

também do nível de tensão confinante. Analizando a mistura S90/B10 pode-se apreciar que até a 
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tensão confinante efetiva de 200 kPa a mistura apresenta maior resistência ao cisalhamento, sendo 

que para 400 kPa de tensão confinante efetiva a presença de borracha moída no solo é prejudicial. 

Na Fig. 6 pode-se apreciar a envoltória de resistência da mistura S90/B10 e do solo argiloso (S100). 

O comportamento bi-linear da envoltória da mistura é devida á influência do nível de confinamento 

no comportamento da resistência ao cisalhamento.  

 
Figura 6: Comparação entre as envoltórias do solo argiloso e da mistura S90/B10 

Análise Numérica de uma Barragem 

Foi realizada uma análise numérica de uma barragem, sendo que as características mecânicas do 

solo argiloso (S100) e a mistura (S90/B10) foram utilizadas no núcleo da barragem. Os materiais 

utilizados nas ombreiras e no solo da fundação foram de permeabilidade media. Para esta análise foi 

utilizado o software plaxis tendo em conta a fase de construção, a qual foi modelada com 12 

camadas. A barragem tem 30 m de altura e 172,5 m de largura. A barragem tem uma geometria 

simples, devido a que o objetivo principal desta modelagem é observar a influência nas 

deformações e nas tensões efetivas resultantes quando utilizado a mistura S90/B10 ou o solo 

argiloso S100 no núcleo. Na Figura 10 e 11 pode-se apreciar as tensões efetivas resultantes na 

barragem em dois casos, quando o núcleo é conformado pelo solo argiloso e quando o núcleo tem as 

características da mistura S90/B10, respectivamente. As tensões efetivas geradas quando o núcleo 

da barragem é de mistura são menores quando o núcleo é de solo argiloso. Esta diferença é deduzida 

da gradação de cores que se apreciam nas Figuras 10 e 11. 

Para o solo argilos e a mistura (S90/B10) foi utilizado o modelo constitutivo Hardening Soil e para 

o material das ombreiras e solo de fundação o modelo Mohr Coulomb.  

Os resultados das deformações verticais no centro do núcleo da barragem no final da construção são 

apresentados na Figura 12. Pode-se ver que as deformações vertivais na barragem com núcleo de 

mistura (S90/B10) são menores que as deformações verticais  da barragem com núcleo de solo 

argiloso. 
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Figura 7: Curvas tensão-desvio e deformação volumétrica 

x deformação axial das amostras S100 e S95/B5 em 

ensaios triaxiais de compressão axial 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Curvas tensão-desvio e deformação volumétrica 

x deformação axial das amostras S100 e S90/B10 em 

ensaios triaxiais de compressão axial 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Curvas tensão-desvio e deformação volumétrica 

x deformação axial das amostras S100 e S80/B20 em 

ensaios triaxiais de compressão axial 
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Figura 10: Tensões efetivas na barragem com o núcleo de solo argiloso (S100) 

 
Figura 11: Tensões efetivas na barragem com o núcleo de mistura (S90/B10) 

 
Figura 12: Deslocamentos verticais no centro do núcleo no final da construção da barragem 
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Conclusões 

- Os parâmetros de compactação das misturas solo argiloso-borracha, são influenciados pelo teor de 

borracha moída. Sendo que o peso específico seco e a umidade ótima decrescem para maiores teores 

de borracha. 

- O comportamento mecânico dos compósitos depende do teor de borracha inserido no solo. Existe 

uma tendência de melhorar a resistência ao cisalhamento com o aumento do teor, sendo que a partir 

de certo teor a inserção de borracha é prejudicial em relação às propriedades do solo puro. 

- A tensão de confinamento sob a qual é cisalhado o compósito influi grandemente no 

comportamento mecânico deste. Para tensões de confinamento excessivamente altas (> 200 kPa) a 

resistência ao cisalhamento diminui significativamente. Este fenômeno pose ser explicado talvez 

pelo fato de que tensões de confinamento muito altas podem restringir a dilatação do compósito a 

qual é necessária para mobilizar a resistência à tração da borracha. 

- Dos resultados da modelagem da barragem pode-se apreciar que em relação às tensões verticais e 

deformações veriticais geradas na barragem, a mistura S90/B10 teria um melhor comportamento 

como material de núcleo. 

- Embora para as misturas S95/B5 e S80/B20 o comportamento mecânico seja negativo em relação 

ao solo puro, estes compósitos possuem características de resistência que poderiam cumprir as 

exigências de determinadas obras geotécnicas como, por exemplo, camadas de aterros sanitários, 

aterros sobre solos moles, aterros temporários, núcleos de barragem, etc. Possibilitando desta forma 

o menor consumo de material natural e reduzindo consequentemente os custos de transporte e o 

volume de material mobilizado. 
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Resumo. Acredita-se que o impacto ambiental da construção civil pode ser minimizado através da 

reciclagem dos resíduos gerados e pela sua reutilização durante o processo executivo. Este mesmo 

setor extrai um grande volume de recursos naturais do planeta que pode ser reduzido ao utilizar o 

resíduo também como matéria-prima. O artigo em questão avalia a redução e a reciclagem de 

resíduos de pasta de gesso em canteiro de obra, através do uso de aditivos retardadores de pega, o 

acréscimo de resíduo reciclado e a quantificação do resíduo gerado. 

Para isto, foram inicialmente testados em laboratório 4 diferentes aditivos, que tinham como 

objetivo retardar o início de pega, e duas marcas de gesso. Foram realizados ensaios de 

caracterização para o gesso utilizado, e ensaios de desempenho nos corpos de prova obtidos com as 

pastas dosadas em laboratório. Após as análises realizadas, adotou-se o aditivo com melhor 

desempenho para que fosse aplicado em obra. Em campo, foram executadas pastas com o aditivo 

retardador de pega e também pastas dosadas com os teores de 10%, 20% e 30% de resíduo 

reciclado. Com os resultados obtidos, foi possível avaliar positivamente o desempenho das pastas 

com resíduo reciclado, bem como sua viabilidade em obra quanto ao acabamento e à 

trabalhabilidade. 

Introdução 

O desenvolvimento tecnológico associado ao aumento populacional e sua demanda de consumo 

vêm gerando a exploração desordenada de recursos não renováveis, o aumento do consumo de 

energia e produzindo um grande volume de resíduos urbanos e industriais. O impacto ambiental da 

construção civil é proporcional à sua tarefa social. É através da reciclagem de seus resíduos que ela 

destaca-se como uma grande recicladora da economia [1]. Esse setor é, também, responsável por 

uma elevada extração de recursos naturais do planeta, sendo a busca por aglomerantes, agregados e 

demais materiais o motivo da extração, o que, posteriormente, se torna um grande gerador de 

resíduos. Entre os materiais que têm sua utilização em largo crescimento na construção civil, 

destaca-se o gesso [2]. Este pode ser considerado o aglomerante mais antigo que se conhece. A 

maior geração de resíduo de gesso acontece na fase da aplicação da pasta como revestimento de 

paredes e tetos e é devido a dois principais fatores: a mão de obra não qualificada e ao rápido 

endurecimento das pastas de revestimento [3]. Para reverter esse cenário, a reciclagem dos resíduos 

surge como uma alternativa para atingir o desenvolvimento sustentável. Sob o ponto de vista da 

cadeia produtiva da construção civil, a reciclagem de resíduos é uma das formas de redução de seu 

impacto ambiental, um dos maiores na sociedade [4]. A melhor alternativa para esses resíduos é a 

sua reciclagem no próprio canteiro de obra, atividade que, além de ser a melhor opção para uma 

construção sustentável, gera economia para a obra no transporte de RCC e na compra de matéria-

prima. 



 

650 

 

O gesso na construção civil. Ao mesmo tempo em que a construção civil é a maior consumidora 

de materiais, é também o setor que oferece mais possibilidades para a reciclagem e reversão desse 

cenário [1]. O setor apresentou um crescimento de 13,6% no PIB dentre os 8,4% do PIB nacional. 

Alguns componentes da cadeia produtiva da construção civil como a indústria do gesso no Brasil 

colaboram com um faturamento nacional na ordem de R$ 1,2 bilhão. A partir do Pólo Gesseiro do 

Araripe são gerados 13.200 empregos diretos e 66.000 indiretos. A construção civil absorve entre 

85 a 90% da produção de gesso, sendo o restante utilizado em outras áreas, como na medicina e 

odontologia com o “gesso alfa” e na agricultura com o “gesso agrícola”. 

Mas a principal aplicação é em forma de pasta de revestimento de teto e paredes. Sua utilização está 

cada vez maior, pois sua pasta é vista pelas construtoras como um material alternativo de qualidade 

e de baixo custo [2]. Porém, durante a fase de aplicação, existe grande geração de resíduo devido à 

alta velocidade de endurecimento do gesso de construção. Estima-se que o índice de desperdício 

seja equivalente a 45% [3] de todo o gesso utilizado. Essa elevada geração de resíduo causa 

problemas econômicos e ambientais, devido ao desperdício do material e ao custo elevado para sua 

correta destinação. 

O gesso como revestimento. É sabido que o revestimento de gesso bem utilizado pode 

promover superfícies mais planas e regulares, possibilitando menores espessuras, pela não 

necessidade de utilização de agregado, desejáveis e necessárias às edificações racionalizadas. Além 

disso, o gesso proporciona menor custo e maior produtividade no serviço, aumentando a 

competitividade de empresas que dominam essa técnica [4]. Seu endurecimento rápido propicia a 

diminuição do tempo para aplicação do acabamento final, em relação à argamassa produzida à base 

cimentícia. A soma desses fatores, associada a ganhos em materiais, cronograma e projeto, em 

geral, traz como consequência retorno financeiro, fazendo da utilização de revestimentos em pasta 

de gesso uma possibilidade de estratégia, em um mercado cada vez mais concorrido [2]. 

A pintura pode ser realizada aos 7 dias após sua aplicação, enquanto para as superfícies 

argamassadas são necessários 40 dias para aplicação do acabamento [5]. 

A retração é insignificante no gesso em relação às argamassas de cimento e cal mal dosadas, o que 

gera fissuras, podendo causar até descolamento do revestimento. Os revestimentos de gesso 

apresentam massa específica menor que as argamassas e pequena espessura de recobrimento o que 

contribui para redução de cargas na edificação. O acabamento de lisura e brancura do gesso é 

apresentado ao final de sua aplicação dispensando a massa corrida solicitada pelos revestimentos 

argamassados. A alta porosidade do revestimento em gesso promove isolamento térmico e acústico 

e a baixa condutividade térmica do material e sua incombustividade confere-lhe a vantagem da 

resistência ao fogo [6]. 

Aplicação do gesso reciclado. A geração de resíduos, neste processo executivo, é devida à perda 

de material que ocorre durante o preparo, a aplicação e o endurecimento da pasta antes de sua 

efetiva aplicação, o que evidencia a necessidade de ampliação do tempo útil do material [7]. 

Quando da fase do pós-uso, a pasta de gesso aderida ao substrato é incorporada a outros resíduos de 

construção [8]. 

O desempenho do procedimento utilizado para reciclagem de resíduo gerado em canteiro de obra foi 

analisado por uma das empresas da Região Metropolitana do Recife [9]. Executou-se um 

comparativo de desempenho físico e mecânico de pasta de gesso com adição de resíduo de 10%, 

15%, 20% e 25%, e um fator água/gesso de 0,75. A diminuição do tempo de pega, segundo o autor, 

pode ser administrado pela forma de mistura no calor de hidratação da argamassa de revestimento 

interno da pasta e adição dos resíduos (parcial). Não foram observadas perdas mecânicas 

importantes, como aderência e resistência a compressão.  

A melhor forma de utilizar o resíduo da pasta de gesso natural no revestimento interno de paredes 

foi analisada [2], de modo que fosse minimizado o comprometimento na qualidade e no 

desempenho do revestimento. O pesquisador substituiu 5% e 10% de resíduo moído e comparou os 

resultados com o desempenho do gesso natural. A conclusão do autor se mostrou bastante otimista 

quanto à viabilidade da reutilização do resíduo gerado no próprio canteiro de obra.  
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A pesquisa desenvolvida em [10] apresentou metodologia similar àquela apontada por [17], tendo 

ensaiado uma série com gesso natural e outras com 5%, 10%, 15%, 20% e 25% de adição de 

resíduo. Sua conclusão também foi favorável à aplicação da prática. Visando aprimorar a tecnologia 

da reciclagem dos resíduos de gesso em obras, esta pesquisa propõe fornecer informações adicionais 

referentes a esta prática. 

Metodologia 

Neste trabalho, foram realizadas e analisadas pastas com gesso de pega normal. Neste gesso, foram 

realizados ensaios de caracterização e ensaios de desempenho da pasta. Foram utilizados três 

diferentes tipos de aditivos retardadores de pega para a execução da pasta de gesso: a cal hidratada e 

dois aditivos retardadores de pega que serão denominados ADITIVO I e ADITIVO II, os aditivos 

são diferenciados por serem de diferentes fabricantes. Foi utilizado como retardador de pega, 

também, o ácido cítrico, porém este foi desconsiderado para as demais etapas devido ao forte odor 

que exalava e a forma como reagiu durante a execução da pasta em laboratório. Abaixo, na Figura 1, 

podemos observar os processos de execução deste estudo. 

 
Figura 47 – Processos do estudo. 

Primeiramente, foram realizados os ensaios de granulometria e de massa unitária conforme a NBR 

12127 (ABNT, 1991) para que fosse possível caracterizar as amostras de gesso. Posteriormente 

foram executados ensaios na pasta de gesso: tempo de pega e desempenho à tração e compressão.  

Para a execução das pastas de gesso, os teores de cada aditivo utilizado foram:  

 Teor indicado pelo fabricante; 

 Teor indicado + 50%; 

 Teor indicado – 50%. 

Numa primeira etapa de dosagens, a relação água/gesso foi estabelecida em 0,7. Com os resultados 

de tempo de pega, de resistência à compressão e à tração, e após a análise em relação à 

trabalhabilidade e possibilidade de aplicação em obra, foram definidos os melhores teores de cada 

aditivo. Esses teores foram testados em novas pastas de gesso com a/g 0,6 para que fosse possível 

analisar uma melhoria na trabalhabilidade e consistência da pasta para aplicação em revestimentos. 

No estado fresco, foram realizados ensaios de início e fim de pega conforme a NBR 12128 (ABNT, 

1991). E para o estado endurecido, foram realizados os ensaios de resistência à compressão e à 

tração na flexão de acordo com a NBR 12775 (ABNT, 1992). 

Através dos resultados obtidos em laboratório e diante do desempenho da pasta do gesso quando 

dosado com os aditivos, foi possível determinar qual aditivo e em qual teor aplicaríamos em obra. 

A obra onde foram executadas as pastas de gesso deste estudo já estava em andamento onde todo o 

revestimento interno (paredes e tetos) era executado com pasta de gesso. Durante a aplicação do 

revestimento, foi analisada a trabalhabilidade proporcionada pela pasta e foram quantificadas as 

perdas durante o processo de aplicação. Seguimos com a análise das porcentagens de perda de 

material, verificando o comportamento da pasta com e sem a adição de aditivo. Testou-se, também, 

a viabilidade do uso do gesso desperdiçado como resíduo reciclado e seu desempenho com a 

reincorporação do resíduo à pasta. 

Procedimentos em laboratório. 

Ensaios de caracterização do gesso. A realização do ensaio de granulometria ocorreu conforme 

a NBR12127 (ABNT, 1991). 
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O ensaio de massa unitária foi realizado conforme a norma NBR 15116 (ABNT, 2004).  

Ensaios no estado fresco.   

 Etapa I 

Nesta etapa foram ensaiados todos os teores dos aditivos escolhidos para uma relação a/g de 0,7. Na 

Figura 2 é possível acompanhar o processo realizado na Etapa I. 

 
Figura 48 – Processo realizado na Etapa I 

A composição das amostras e os teores de aditivos adotadas em cada uma delas podem ser 

observados na Tabela 1. 

Tabela 57 – Amostras estudadas na Etapa I em laboratório 

AMOSTRAS - 1ª ETAPA 

LEGENDA COMPOSIÇÃO TEOR ADITIVO RELAÇÃO a/g 

REF 0,7 REFERÊNCIA - 0,70 

CAL 0,7 CAL 13,00% 0,70 

CAL 0,7 (+50%) CAL 19,50% 0,70 

CAL 0,7 (-50%) CAL 6,50% 0,70 

ADIT. I 0,7 ADIT. I 0,0375% 0,70 

ADIT. I 0,7 (+50%) ADIT. I 0,05625% 0,70 

ADIT. I 0,7 (-50%) ADIT. I 0,01875% 0,70 

ADIT. II 0,7 ADIT. II 1,00% 0,70 

ADIT. II 0,7 (+50%) ADIT. II 1,50% 0,70 

ADIT. II 0,7 (-50%) ADIT. II 0,50% 0,70 

Para a preparação das pastas de gesso, foi obedecida a relação a/g 0,7.  

Foram moldados os recipientes para realização tempo de pega por Vicat e pela bolacha, e também 

os corpos de prova de 4 x 4 x 16 cm para realização de ensaios de desempenho. Na Figura 3 e na 

Figura 4 é possível observar os procedimentos realizados em laboratório. 

 
Figura 3 - Métodos para determinação do tempo de pega: Vicat e Bolacha 
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Figura 4 – Moldagem do corpo de prova para ensaio de tração e compressão 

Para a realização de ensaios de tempo de pega foram utilizados dois métodos diferentes: 

 Seguindo a NBR 12128 - É determinado com a pasta na consistência normal, sem o 

retardador, em aparelho de Vicat provido de haste de (300,00 ± 0,5) g e de agulha com 

diâmetro de (1,13 ± 0,02) mm. O início de pega é considerado quando a agulha 

estaciona a 1,00 mm da base, e o final, quando a agulha não mais penetra na pasta, 

deixando uma leve impressão. 

 De acordo com a DIN 1168 - Coloca-se uma bolacha de pasta de gesso sobre a 

superfície de um vidro. A bolacha é cortada com uma lâmina de aço. O início de pega 

é definido como o momento em que o corte não mais se fecha quando a lâmina deixa 

impressão de corte na pasta. O fim de pega é definido como o momento em que não 

aparece impressão digital na pasta por pressão do dedo indicador. 

Notou-se durante os ensaios que a pasta tinha uma consistência muito fluida e plástica. Isso seria 

prejudicial para aplicação da pasta em campo. Desta forma, em uma nova etapa de ensaios, reduziu-

se o a/g estipulado para buscar melhores resultados com relação à fluidez. 

Nesta etapa do trabalho, também foram executadas pastas de gesso com o uso de ácido cítrico como 

aditivo. Porém os resultados não foram satisfatórios devido à péssima textura, alta plasticidade e 

forte odor durante suas reações de hidratação. Por isto ele foi descartado das próximas etapas deste 

estudo. 

 Etapa II 

Nesta etapa, foram ensaiadas pastas de gesso que apresentaram maior tempo de pega na Etapa I e 

com relação a/g de 0,6. Na Figura 5 é possível acompanhar o processo realizado Etapa II. 

 
Figura 49– Processo realizado na Etapa II 

Para melhorar a trabalhabilidade e consistência da pasta, foi adotada uma nova relação a/g de 0,6. 

A composição das amostras e os teores de aditivos adotadas em cada uma delas podem ser 

observados na Tabela 2. 
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Tabela 58 – Amostras estudadas na EtapaII em laboratório 

AMOSTRAS - 2ª ETAPA 

LEGENDA COMPOSIÇÃO TEOR ADITIVO RELAÇÃO a/g 

REF 0,6 REFERÊNCIA - 0,6 

ADIT. I 0,6  ADIT. I 0,0375% 0,6 

ADIT. II 0,6 ADIT. II 1,00% 0,6 

Para todas as amostras ensaiadas nas Etapas I e II, foram moldados corpos de prova prismáticos para 

que fossem realizados, posteriormente, os ensaios de resistência à compressão e tração à flexão.  

Procedimentos em campo. A obra onde foram realizadas e executadas as pastas experimentais 

pertence à Construtora MRV e está localizada no Bairro Boa Vista em Curitiba. O empreendimento 

contempla dois blocos com 5 pavimentos cada. A aplicação do revestimento de gesso ocorre nas 

paredes e teto da sala e quartos de cada apartamento. A espessura média da camada é de 0,5cm. Para 

aplicação em obra, foi adotado o ADITIVO I como retardador já que este apresentou melhores 

resultados em laboratório. 

A composição das amostras e os teores de aditivos adotados em cada uma delas podem ser 

observados na Tabela 3. 

 Tabela 59 – Amostras da Etapa III obtidas em obra. 

AMOSTRAS - 3ª ETAPA 

LEGENDA COMPOSIÇÃO 
TEOR 

ADITIVO 
RELAÇÃO a/g 

REF 0,6 REFERÊNCIA - 0,60 

ADIT. I 0,6 ADIT. I 0,0375% 0,60 

REC. (10%) + ADIT. I 0,6 10% RECICLADO + ADIT. I 0,0375% 0,60 

REC. (20%) + ADIT. I 0,6 20% RECICLADO + ADIT. I 0,0375% 0,60 

REC. (30%) + ADIT. I 0,6 30% RECICLADO + ADIT. I 0,0375% 0,60 

Prepração da pasta convencional. Iniciou-se o trabalho em campo através da análise da rotina 

dos colaboradores: o preparo da pasta, a quantidade de material, a área de aplicação e as perdas 

durante todo o processo. 

Nesta etapa, a execução ocorreu de acordo com o que os colaboradores estavam acostumados.  

Preparação da pasta com aditivo. Foi estipulada uma relação a/g de 0,6 e um teor de aditivo 

ideal (melhor obtido em laboratório) de 0,0375% (aditivo I). 

Ensaios. O aplicador seguiu a relação a/g 0,6. A cada saco de gesso de 40kg consumiu-se 24 l de 

água. Logo após a preparação da pasta, foram moldados os corpos de prova do Vicat, da bolacha e 

os corpos de prova para realização do ensaio de resistência à tração e à compressão. Na Figura 6 é 

possível observar a realização dos ensaios em obra. 

  
Figura 6 – Procedimentos em obra: Ensaios de Vicat e Bolacha  
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Figura 7 - Aplicação da pasta de gesso com a/g 0,6 e aditivo retardador de pega 

A área onde foi aplicada a pasta de gesso foi medida, sendo possível obter a produtividade da pasta 

por m² e as perdas por saco de gesso. A aplicação da pasta de gesso em obra pode ser observada na 

Figura 7. 

Preparação da pasta com resíduo de gesso. Foi testada a utilização da pasta de gesso reciclada 

com a adição do resíduo reciclado (triturado e peneirado) ao gesso para a execução de uma nova 

pasta de gesso. Foram estipuladas porcentagens de substituição do gesso normal por reciclado 

durante a preparação da pasta nos seguintes valores: 10%, 20% e 30%. 

O resíduo de gesso produzido pela obra foi armazenado, triturada com soquete e passado em uma 

peneira com 2,0 mm de abertura.  Durante a dosagem da pasta de gesso, o aplicador substituía parte 

do gesso comum pelo gesso reciclado. Em seguida, foram realizados os demais ensaios tanto no 

estado fresco quanto endurecido (tempo de pega, moldagem de corpos de prova para ensaio de 

flexão e compressão). 

Resultados 

Etapa 1.  Os resultados referentes ao tempo de pega são mostrados na Figura 8 e evidenciam que 

a Cal não apresentou características satisfatórias quando comparada com os resultados obtidos com 

o ADITIVO I e ADITIVO II. Isso se deu pelo fato de que o tempo de pega não aumentou 

significativamente com a adição da Cal, fazendo com que os que os outros dois aditivos 

apresentassem melhor desempenho. 

Sendo assim, foram escolhidos para novos testes na Fase 2 os teores ideais sugeridos pelo fabricante 

para os dois aditivos. Essa escolha se deu pelo fato de que mesmo que o teor 50% maior tenha 

tempo de pega superior, a diferença não é significativa. Assim, não compensaria um aumento de 

gasto com material para que o resultado fosse apenas um pouco melhor. O tempo de pega obtido 

com o teor ideal já é o suficiente para que o aplicador consiga manipular a pasta de maneira que ela 

endureça menos possível até que seja totalmente utilizada. 

 
Figura 8 -  Gráfico apresentando os valores obtidos no ensaio de tempo de início de pega para os diferentes aditivos na 

etapa 1 
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Verificou-se também que os resultados de tração e flexão são muito bons para quase todas as 

amostras, como pode ser visto na Figura 9. Elas tiveram resistências de compressão acima do que a 

NBR 13207 (ABNT, 1994) especifica como mínimo (8,4 MPa).  

Etapa 2. A etapa 2 analisa o resultado do tempo de pega dos dois aditivos com melhores 

resultados obtidos na etapa 1. Pode-se notar pela Figura 10 que o tempo de início e de final de pega 

do Aditivo I supera o Aditivo II, isso faz com que o aplicador tenha mais tempo de utilizar a pasta 

antes que ela endureça, diminuindo a geração de resíduos. Além disso, ao manipular as amostras em 

laboratório observamos que o ADITIVO I proporcionou melhor consistência. Desta forma, sua 

utilização seria mais viável, já que o ADITIVO II torna a pasta fluida e plastificante, não garantindo 

a consistência mínima para aplicação em revestimento de teto e paredes. 

 

 

Figura 9 -  Gráfico apresentando os valores obtidos no ensaio de tração/compressão na etapa 1 

 
Figura 10 -  Gráfico apresentando os valores obtidos no ensaio de tempo de pega para os diferentes aditivos na etapa 2 

Na fase 2, as amostras também obtiveram resultados satisfatórios e dentro dos limites especificados 

pela NBR 13207 (ABNT, 1994) de 8,4 MPa no ensaio de compressão (Figura 11). Novamente o 

Aditivo I obteve valor maior de resistência à compressão do que o Aditivo II. Isso apenas verifica 

que a escolha do Aditivo I foi a mais correta. 
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Figura 11 -  Gráfico apresentando os valores obtidos no ensaio de desempenho das amostras da etapa 2 

Etapa 3. Através dos resultados de tempo de pega apresentados na Figua 12, é possível verificar 

que ao inserir uma quantidade de material reciclado à pasta, ela tem tempo inicial e final de pega 

menor. Quanto maior o teor de reciclado, menor o tempo de pega. Isso já era esperado, pois o 

composto já hidratado tende a endurecer mais rápido que o natural, este que ainda deverá passará 

por todo o processo de hidratação. 

Mesmo com o tempo menor, notou-se em campo que o resultado foi satisfatório para o teor de 10% 

de substituição de gesso natural por reciclado. 

Ele apresentou um tempo de pega suficiente para aplicação do revestimento, sem que gerasse muitas 

perdas na argamassadeira por endurecimento da pasta. 

 
Figura 12 -  Gráfico apresentando os valores obtidos no ensaio de tempo de pega para os diferentes aditivos na etapa 3 

Os resultados obtidos na fase 3 para as resistências das amostras que contém material reciclado não 

atingiram o valor mínimo estipulado pela norma. No entanto, isso se deu pelo fato do rompimento 

não ter ocorrido aos 15 dias, como ocorreu com as demais amostras. Devido ao prazo para entrega 

do trabalho, não foi possível aguardar os 15 dias, fazendo o rompimento aos 7 dias. Isso prejudicou 

os resultados, como pode ser visto na Figura 13. 

Quantificação das perdas. As perdas de material obtidas durante a aplicação da pasta como 

revestimento foram quantificadas para que se pudesse estimar uma porcentagem de material que se 

perde quando se tem apenas a pasta ao natural, quando a pasta contém aditivo e quando a pasta 

contém material reciclado de gesso. 

 

ADIT I 0,6        REF 
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Figura 13 -  Gráfico apresentando os valores obtidos no ensaio de desempenho das amostras da etapa 2 

Foram contabilizadas as perdas de material que caíram no chão durante a aplicação e as perdas de 

material na argamassadeira que ocorre quando o gesso endurece antes que o aplicador tenha tempo 

hábil de aplica]á-la ainda em condições de manipulação. 

Os resultados obtidos são mostrados na Tabela 4: 

Tabela 4 – Resultados das perdas quantificadas em obra. 

GESSO COMPOSIÇÃO 
TEOR 

ADITIVO 

TEOR DE 

MATERIAL 

RECICLADO 

Traço da massa produzida 

(gesso:água:aditivo:reciclado) 

Massa 

perdida (kg) 

% de 

Perda de 

Material 

OBRA REFERÊNCIA - - 40kg : 24L 20,1 37,22% 

OBRA ADITIVO I 0,0375% - 40kg : 24L : 0,0375 12,45 23,06% 

OBRA RECICLADO 0,0375% 10% 18kg : 12L : 0,0375 : 2kg 2,35 7,34% 

OBRA RECICLADO 0,0375% 20% 18kg : 12L : 0,0375 : 4kg 5,53 17,28% 

OBRA RECICLADO 0,0375% 30% 18kg : 12L : 0,0375 : 6kg 7,42 23,19% 

Verifica-se que o aditivo utilizado reduziu as perdas de material em 14%. Isso colabora para que 

menos resíduo seja gerado e o número de problemas de destinação desse material diminua 

significativamente. 

Nota-se também que o material reciclado colaborou para redução de perdas nos teores de 10 e 20% 

de substituição do gesso natural. Isso se deve pelo fato da pasta ter adquirido uma consistência mais 

firme com a inserção do resíduo. Ela aderia na desempenadeira e não caia tanto no chão como 

ocorre de costume com a pasta natural que é mais fluida. 

É possível verificar na Figura 15 que o resíduo encontrado no piso decorrente da aplicação do 

revestimento é mínimo e na Figura 16 que o material perdido na argamassadeira também é muito 

pequeno.  

         
Figura 15 e 16 – Coleta dos resíduos gerados durante a aplicação do revestimento e dos que foram produzidos em 

decorrência do endurecimento da pasta antes da aplicação 

O reaproveitamento do gesso já endurecido como matéria-prima pra uma nova pasta foi muito 

satisfatório no quesito de reaproveitamento de um material que seria descartado e também na 

melhoria da consistência e trabalhabilidade. 
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Com teores acima de 20%, não foram obtidos resultados satisfatórios. A redução de perdas não foi 

muito grande e verificou-se que o acabamento do revestimento na parede não ficou aceitável. A 

pasta ficou com aspecto áspero e endureceu muito rapidamente, isso prejudica a aplicação e 

acabamento da pasta no substrato. O mal desempenho dessa amostra como revestimento pode ser 

verificado na Figura 7. 

 
Figura 17 – Revestimento de parede com pasta de gesso com teori de substituição de gesso natural por reciclado de 

30%. 

A substituição de mais de 20% do gesso natural fez com que o revestimento na parede ficasse com 

uma estética desagradável e não atenderia às exigências de obra. No entanto com substituições de 

teores menores é possível obter revestimentos com a mesma qualidade que o gesso natural 

proporciona. 

Conclusão 

Esta pesquisa buscou a melhor forma para conseguir que a maior quantidade de resíduo de gesso 

pudesse passar por reciclagem e reaproveitamento no próprio canteiro de obra. A experiência 

mostrou-se muito eficaz para a redução de resíduos. Com o reaproveitamento do gesso no próprio 

canteiro, muitos problemas de destinação desse material são resolvidos. O resíduo de gesso na 

forma de dihidrato apresenta a característica de acelerar a reação de hidratação do gesso em seu 

estado de pasta natural, fazendo com que os resíduos aumentem ao invés de diminuir. No entanto, 

ao interagir com o aditivo retardador de pega utilizado na pesquisa, foi possível obter um tempo de 

início de pega maior da pasta e garantir assim eficiência nos resultados obtidos em campo nas pastas 

com incorporação de 10% a 20% de resíduo, utilizando a relação a/g de 0,6. As amostras produzidas 

obtiveram resultados que verificam às exigências das normas regulamentadoras. Isso evidencia as 

grandes possibilidades da adoção e aplicação dessa metodologia na construção civil. Considerando 

os resultados obtidos, é possível afirmar que existe potencial de aplicação do resíduo de gesso na 

produção de pastas de gesso para revestimento. Contudo, essa aplicação deve vir associada com a 

utilização de aditivos retardadores de pega. Notou-se também que ainda é necessária muita 

conscientização da mão de obra da construção civil. Uma equipe treinada para que adotae a prática 

da reciclagem e reaproveitamento conseguiria ótimos resultados. A partir de tudo que foi analisado 

neste trabalho, é notável que a reciclagem do gesso é plenamente viável e é um processo é simples, 

podendo ser adotado por qualquer empresa, pois o seu custo é mínimo e os resultados satisfatórios a 

curto e longo prazo são garantidos. 
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Resumo. Inúmeras são as pesquisas visando possibilidades de utilização de resíduos industriais em 

materiais de construção. O setor de rochas ornamentais produz volume significativo de resíduo 

durante a serragem dos blocos e demanda encontrar formas de reciclagem, dado seu impacto 

ambiental. Esta pesquisa trata do tratamento térmico da lama do beneficiamento de rochas 

ornamentais, objetivando a produção de material pozolânico. O resíduo foi caracterizado e então 

fundido e moído para produção de material vítreo. Foram realizadas análises para verificação da 

atividade pozolânica em argamassas com substituição parcial do cimento pelo resíduo beneficiado. 

Os valores encontrados de resistência à compressão axial foram promissores, tendo sido possível 

verificar que após tratamento térmico, o resíduo tratado se apresentou como um material com 

características de pozolanicidade. 

Introdução 

Dentro do contexto da preocupação mundial com o meio ambiente e com o desenvolvimento 

sustentável, as inovações tecnológicas representam possibilidades de adaptação e melhoria de 

processos e produtos promovendo a otimização do uso de recursos naturais e energia. 

A indústria da construção civil, cujos produtos e atividades envolvem o uso significativo de 

materiais, por suas dimensões e peculiaridades, é caracterizada como a maior indústria consumidora 

de recursos naturais [1]. No entanto, vem buscando aprimorar-se para minimizar seus impactos no 

planeta fazendo uso tanto de técnicas de planejamento e gestão, o que evita os retrabalhos e 

desperdícios, como também de reaproveitamento de resíduos e reciclagem de produtos. 

A reciclagem de subprodutos industriais para aplicação na construção civil é uma prática 

estabelecida há anos. Aproveitar resíduos de determinados processos na contribuição para o 

desenvolvimento sustentável, poupa recursos naturais e minimiza o impacto ambiental que os 

resíduos poderiam provocar. São exemplos de pozolanas provenientes de resíduos, a cinza volante, 

a sílica ativa e a cinza de casca de arroz [2]. 

O setor de rochas ornamentais é considerado uma das mais importantes áreas de negócios mínero-

industrias, destacando-se o Brasil como um dos cinco principais países produtores de blocos e 

chapas de mármore e granito [3]. 

O beneficiamento dos blocos de rochas ornamentais envolve o desdobramento em chapas e o 

tratamento das superfícies. Para realização da serragem, as empresas utilizam teares de lâminas 

metálicas e polpa abrasiva (pó de rocha, granalha e cal) ou de fios diamantados com aspersão de 

água para evitar suspensão de pó [4,5]. Cerca de 25% de cada um dos blocos serrados são 

convertidos em resíduo e o volume gerado no Brasil por ano é aproximadamente 1,8 milhão de 

toneladas [5,6], sendo denominado Lama do Beneficiamento de Rochas Ornamentais (LBRO) e 

separada para descarte conforme sua composição: resíduo com granalha, proveniente do corte em 

teares tradicionais, neste trabalho denominado LBRO G e resíduo sem granalha proveniente do 

corte por fios diamantados e também dos rejeitos de polimento, o LBRO D. 
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Pesquisas são realizadas buscando reaproveitamento do resíduo diante do custo para a correta 

destinação e do impacto provocado na paisagem ambiental [6]. Em sua condição natural, tem sido 

alvo de estudos quanto ao seu potencial de utilização incluído a matrizes cerâmicas [7-11], 

betuminosas [12-16] e cimentícias [17-28] buscando melhoria do comportamento mecânico, 

elevação da durabilidade e redução no uso de agregados ou aglomerantes, baseando-se no 

desempenho físico que materiais sem atividade pozolânica exercem quando finamente pulverizados, 

atuando como material de preenchimento e melhorando o empacotamento do sistema. 

Observada a composição química do resíduo, é possível identificar também um elevado potencial 

para sua utilização na fabricação de vidros, devido à significativa presença de óxido formador de 

rede vítrea (SiO2) e de outros óxidos componentes (Al2O3, CaO, K2O, Na2O e MgO). Pesquisas 

apontam a viabilidade técnica da produção de vidro sodo-cálcico [29] e de vidro borossilicato [30] a 

partir da aplicação de tratamento térmico, após a devida complementação da composição química. 

Além disso, sabe-se que resíduos de vidro tem potencial aplicação como pozolana, dada sua 

característica reativa quando finamente moídos [31-34]. 

Neste contexto, apesar das possibilidades de utilização já identificadas, mas considerando o grande 

volume de resíduo gerado e ainda não consumido, esta pesquisa busca aproveitar o potencial vítreo 

do LBRO para desenvolver uma pozolana, visando os benefícios deste tipo de adição em materiais 

cimentícios como uma economia de aglomerantes e a melhoria das propriedades mecânicas. Além 

disso, este trabalho fundamenta-se em que as instituições científicas devem trabalhar na vanguarda e 

em assuntos desafiantes, esperando a longo prazo que se alcance um equilíbro no tripé econômico, 

ambiental e social, concernente ao desenvolvimento sustentável. 

Materiais e métodos 

Materiais. O cimento utilizado para a fabricação de argamassas nesta pesquisa foi o Cimento 

Portland de alta resistência inicial – CP V ARI conforme a norma NBR 5733 – Cimento Portland 

de alta resistência inicial [35], considerando o seu menor teor de adições diante daqueles 

disponíveis no mercado, buscando evitar efeitos combinados, para possibilitar uma visualização 

mais clara dos efeitos da substituição de cimento por resíduo nas matrizes. O agregado miúdo 

adotado nesta pesquisa foi a areia normal brasileira, que é material quartzoso natural, beneficiado 

pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) conforme os requisitos estabelecidos na NBR 7214 – 

Areia normal para ensaio de cimento [36]. A utilização deu-se conforme as dimensões padronizadas 

em quatro faixas granulométricas, sendo 1,20, 0,60, 0,30 e 0,15 mm, inseridas em proporções 

iguais, de 25% para cada faixa granulométrica de acordo com o padrão adotado na NBR 7215 – 

Cimento Portland: determinação da resistência à compressão [37]. 

A lama residual proveniente do beneficiamento de rochas ornamentais (LBRO) utilizada provém de 

uma serraria localizada no Estado do Espírito Santo no Brasil. Esta empresa desdobra em chapas, 

blocos de mármore, granito e outras rochas, provenientes de diversos estados brasileiros. Os 

resíduos, LBRO G e LBRO D estavam com umidade inicial de aproximadamente 38% e passaram 

por secagem, destorroamento e homogeneização para serem utilizados nesta pesquisa. A 

composição química destes materiais está apresentada na (Tabela 60). 

Tabela 60: Composição química dos resíduos com granalha (LBRO G) e sem granalha (LBRO D). 

Resíduo 
Composição Química [%] 

SiO2 CaO MgO Al2O3 Fe2O3 K2O Na2O C 

LBRO G 63,75 3,72 0,31 14,55 7,57 5,01 3,58 0,39 

LBRO D 66,80 3,44 0,93 13,50 3,79 3,83 3,50 1,11 

Pode-se observar em ambos os resíduos, a predominância de dióxido de silício (SiO2) e óxido de 

alumínio (Al2O3), sendo estes materiais caracterizados como sílico-aluminosos. A soma dos 

percentuais de SiO2, Al2O3 e Fe2O3 é superior a 70% para ambos os resíduos, o que é um dos 

critérios estabelecidos na NBR 12653 – Materiais pozolânicos: requisitos [38]. 
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As fases morfológicas presentes nos resíduos estão demonstradas nos difratogramas de raios X da 

(Figura 50) e mostram a presença de sílica (SiO2) sob as formações cristalinas hexagonal e 

ortorrômbica e, de maneira geral, é possível identificar picos bem definidos, característica típica de 

compostos cristalinos quimicamente estáveis e portanto com baixa possibilidade de atividade 

reativa e consequentemente pozolânica. 

 

Figura 50: Difratogramas de raios X dos resíduos LBRO G e LBRO D. 

Os resíduos foram avaliados quanto ao seu comportamento sob a influência de altas temperaturas 

através de uma simulação de aquecimento com base em sua composição química utilizando o 

software ThermoCalc®. Conforme esta simulação, a provável temperatura de fusão com a formação 

completa de escória (massa fundida), para o LBRO G é de aproximadamente 1125ºC e para o 

LBRO D 1090ºC. Também foi realizada uma simulação com base na composição química para 

avaliar a viscosidade das escórias formadas através do software Slag Viscosity Model da empresa 

Magnesita©, indicando alta viscosidade mesmo em elevadas temperaturas, sendo da ordem de 

grandeza de 10
4
 Poise (P) para uma temperatura de 1450ºC, dificultando sua conformação e 

impedindo que atinja fluidez para que a massa fundida seja vertida, visto que os vidros enquanto em 

fusão apresentam aproximadamente uma viscosidade de cerca de 100 P [39]. 

A (Tabela 61) apresenta as propriedades físicas de massa específica e finura do cimento e dos 

resíduos utilizados. 

Tabela 61: Principais propriedades físicas dos materiais utilizados. 

Propriedades físicas 
Material 

Cimento LBRO G LBRO D 

Massa específica [g/cm³] 2,823 2,4804 2,5253 

Área específica Blaine [m²/kg] 4459,0 7277,8 6179,3 

Material retido na peneira nº200 [%] 0,10 8,56 3,08 

Tratamento térmico e preparação dos resíduos. Os resíduos LBRO G e LBRO D foram 

submetidos a um tratamento térmico com a intenção de alterar suas principais características quanto 

ao arranjo atômico de seus compostos, objetivando a obtenção de material amorfo, com 

possibilidade de aplicação como pozolana. O tratamento térmico deu-se em forno tipo mufla, com 

câmara, elevando-se a temperatura interna a uma taxa de 10ºC/min até 1200ºC, sendo esta 

temperatura mantida em patamar por 2 horas e resfriando lentamente após este período conforme a 

inércia do forno. Sabe-se que o resfriamento brusco é o ideal para produção de vidros [39], no 

entanto, dada a alta viscosidade da escória produzida na fusão e a impossibilidade de vertê-la, não 

foi possível realiza-lo. 

Os materiais vítreos resultantes do tratamento térmico de cada um dos resíduos passaram pelo 

processo de moagem, utilizando um moinho de argolas, e peneiramento na peneira 75μm (nº 200), 

visto que quando o resíduo de vidro é utilizado em granulometria inferior a 75µm, possui 

características pozolânicas devido a grande quantidade de sílica amorfa existente em sua 

composição [31-34]. 



 

664 

 

A partir de então, os materiais produzidos, denominados LBRO Gf e LBRO Df, foram 

caracterizados quanto às suas propriedades físicas, composição química e atividade pozolânica 

conforme a NBR 5752 – Materiais pozolânicos: determinação do índice de atividade pozolânica 

com o cimento [40]. 

Preparo e avaliação das argamassas. Foram produzidas argamassas com proporção de 1:3:0,5 

em massa (aglomerante:areia:água). O teor de aglomerante variou com a utilização dos resíduos em 

substituição ao cimento. Para verificar se, de fato, após tratamento térmico, os resíduos possuem 

desempenho comparável a pozolanas, foram adotados teores de substituição de 5, 10, 15 e 20% de 

cimento por cada resíduo tratado (ALGf e ALDf) e também traços de argamassa com substituição 

por resíduo sem tratamento térmico (ALG, ALD) com teores de 5 e 15%, além de uma argamassa 

de referência (AREF) para comparação. A identificação das argamassas e os teores adotados após a 

devida compensação de volumes estão na (Tabela 62). 

Tabela 62: Traços das argamassas produzidas (quantidades em massa). 

Identificação (a) Cimento LBRO Areia Água Observações 

AREF 1,00 0,00 3,00 0,50 Sem resíduo 

ALG 5 0,95 0,04 3,00 0,50 LBRO G 

condição natural ALG 15 0,85 0,13 3,00 0,50 

ALD 5 0,95 0,04 3,00 0,50 LBRO D 

condição natural ALD 15 0,85 0,13 3,00 0,50 

ALGf 5 0,95 0,04 3,00 0,50 
LBRO Gf 

após tratamento 

térmico 

ALGf 10 0,90 0,08 3,00 0,50 

ALGf 15 0,85 0,12 3,00 0,50 

ALGf 20 0,80 0,16 3,00 0,50 

ALDf 5 0,95 0,04 3,00 0,50 
LBRO Df 

após tratamento 

térmico 

ALDf 10 0,90 0,08 3,00 0,50 

ALDf 15 0,85 0,12 3,00 0,50 

ALDf 20 0,80 0,16 3,00 0,50 

Nota: (a) AREF – Argamassa de referência; ALG e ALD (Argamassas com resíduos sem tratamento 

térmico); ALGf e ALDf (Argamassas com resíduos tratados térmicamente). 

As argamassas foram produzidas conforme os procedimentos definidos na NBR 7215 [37] e foram 

verificadas as suas características no estado fresco, sendo feitos os ensaios para determinação do 

índice de consistência pelo espalhamento do tronco de cone na mesa, realizado conforme a NBR 

13276 [41] e para verificação da massa específica das argamassas de acordo com a NBR 13278 

[42]. Para os ensaios no estado endurecido fez-se necessário moldar corpos de prova cilíndricos de 

50 x 100 mm e para isso foi adotada a metodologia descrita na NBR 7215 [37]. 

Na sequência, os corpos de prova foram mantidos dentro das fôrmas em câmara úmida e 

desmoldados após 24 horas, então, foram identificados e submetidos à cura imersa em água saturada 

com cal até a data definida para a realização dos ensaios no estado endurecido. Esta avaliação deu-

se nas idades de 28, 63 e 91 dias e para isto foram moldados ao todo 234 corpos de prova, sendo 18 

para cada traço e para cada idade. Nestas datas, os corpos de prova eram retificados e rompidos para 

avaliação da resistência à compressão axial. 

Resultados e discussões 

Caracterização dos resíduos após tratamento térmico. Foram avaliadas as características dos 

materiais produzidos após tratamento térmico, LBRO Gf e LBRO Df. Suas propriedades físicas 

estão apresentadas na (Tabela 63). 

Tabela 63: Principais propriedades físicas dos resíduos após tratamento térmico. 

Propriedades LBRO Gf LBRO Df 

Massa específica [g/cm³] 2,301 2,196 

Área específica Blaine [m²/kg] 4482,9 4266,8 

Material retido na peneira nº200 [%] 0,0 0,0 

Material retido na peneira nº 325 [%] 9,5 5,0 
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Os dados apresentados mostram que depois do processo de fusão e moagem, os resíduos 

apresentaram características similares, sendo que o resíduo LBRO Gf possui massa específica 

ligeiramente maior possivelmente devido à presença de vestígios da granalha de aço, mais densa 

que o restante do material. Mesmo com o tamanho das partículas semelhante ao do cimento, os 

resíduos LBRO Gf e LBRO Df apresentam superfície específica maior, o que pode ser atribuído a 

angulosidade dos grãos, característica de materiais vítreos, corroborando com os resultados 

apresentados por diversos autores que pesquisaram a utilização de resíduo de vidro [43-45]. 

A composição química de ambos está apresentada na (Tabela 64). 

Tabela 64: Composição química dos resíduos com granalha (LBRO G) e sem granalha (LBRO D). 

Resíduo 
Composição Química [%] 

SiO2 CaO MgO Al2O3 Fe2O3 K2O Na2O PF 

LBRO Gf 62,88 2,82 - 24,85 4,65 4,10 - 0,20 

LBRO Df 64,61 2,57 1,52 22,10 1,48 2,90 3,37 1,20 

Após a fusão, os resíduos mantém-se predominantemente sílico-aluminosos, com um teor de SiO2, 

Al2O3 e Fe2O3, apresentando um valor maior que 70 % como estabelecido na NBR 12653 [38] para 

materiais pozolânicos. 

As principais fases mineralógicas presentes no material verificadas a partir dos difratogramas de 

raios X dos resíduos após tratamento térmico estão apresentados nas (Figura 51) e (Figura 52). 
 

 
Figura 51: Difratograma de raios X do LBRO Gf. 

 
Figura 52: Difratograma de raios X do LBRO Df. 

Pode-se observar uma redução e alargamento nos picos cristalinos, o que indica uma tendência de 

desorganização da rede cristalina, característica marcante nos vidros, o que favorece a ação 

pozolânica do material, mesmo identificando ainda a presença da sílica em sua fase quartzo (SiO2), 

que apesar do aquecimento, não atingiu por completo sua temperatura de fusão que é cerca de 

1700ºC. 

Para verificar a capacidade dos resíduos tratados de possuírem a ação pozolânica na matriz 

cimentícia, eles foram avaliados quanto ao seu Índice de Atividade Pozolânica com o cimento (IAP-

cim), um dos requisitos da NBR 12653 [38] para a classificação de um material pozolânico. A 

resistência à compressão axial das argamassas analisadas com a substituição de cimento por resíduo 

está apresentada na (Tabela 65). 
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Tabela 65: Resultados do IAP-cim para os resíduos LBRO Gf e LBRO Df. 

Argamassa Resistência Média [Mpa] Desvio relativo [%] Água requerida [%] IAP-cim [%] 

Referência 56,15 3,90 - - 

LBRO Gf 53,16 1,52 100,00 94,66 

LBRO Df 54,65 1,74 100,00 97,33 

Como a NBR 12653 [38] estabelece que o valor mínimo do IAP-cim para que o material seja 

considerado pozolânico é de 75% e água requerida máxima de 110%, então, diante dos resultados 

apresentados pode-se afirmar que ambos os resíduos possuem atividade pozolânica comprovada 

com o cimento. 

Argamassas produzidas 

Estado fresco. Para determinação do Indice de Consistência a relação a/c foi mantida constante, 

as adições foram usadas em substituição ao cimento e a quantidade de água foi padrão em todas as 

argamassas preparadas. O Indice de Consistência (IC) variou de 211,5 mm na AREF a 226,0 mm 

nas ALDf 5, 10 e 15. A máxima variação foi de 6,9 % em relação à AREF. Verificou-se que o IC 

está dentro do intervalo inerente ao da variabilidade do tipo de ensaio, não sendo possível afirmar 

que tais resutados são efetivamente diferentes. 

Quanto à massa específica das argamassas no estado fresco, observou-se que houve uma redução 

com o aumento do teor de substituição, o que se justifica pela menor massa específica dos resíduos 

quando comparadas ao cimento. 

Estado endurecido. Como pode ser visualizado na (Figura 53), analisando em termos de valores 

absolutos, as argamassas com substituição de cimento por resíduo obtiveram resultados de 

resistência à compressão axial inferiores aos da AREF. As ALGf e ALDf apresentaram valores de 

resistência mais próximos à AREF. Verificou-se, analisando somente a idade de 91 dias, que os 

equivalentes percentuais em relação à AREF variaram de 74,4 % a 95,7 %, sendo que as argamassa 

com valores mais próximos a AREF foram ALG 5, ALGf 5 e ALGf 10. Isto pode ser explicado pelo 

efeito fíler com o baixo percentual de substituição na ALG 5, e nas ALGfs pode-se atribuir o 

desempenho à atividade pozolânica com o cimento dos resíduos que receberam tratamento térmico, 

conforme foi apresentado na (Tabela 65). Ainda que não se possa comprovar neste trabalho, espera-

se uma tendência de aumento de resistência à compressão axial nas argamassas que utilizaram 

resíduos com tratamento térmico, de tal forma que se possa alcançar resistências muito próximas ou 

iguais ao da AREF, principalmente com menores teores de substituição, considerando o efeito 

tardio das reações pozolânicas, conseqüência da produção de silicato de cálcio hidratado (CSH) 

nestas fases [1]. 

 
Nota: Equivalentes percentuais da resistência à compressão das argamassas aos 91 dias em realação à AREF. 
 

Figura 53: Resistência à compressão axial média das argamassas aos 28, 63 e 91 dias. 

Para avaliar os dados obtidos conforme os parâmetros definidos como níveis dos fatores 

controláveis, os resultados deste ensaio foram submetidos a uma análise de variância (ANOVA) 

realizada a partir do software Statistica 7.0 [46]. Esta verificação deu-se separadamente, para o 

conjunto de dados obtidos nas argamassas que utilizaram o resíduo sem tratamento térmico e nas 

argamassas que foram preparadas com o uso dos resíduos após o tratamento térmico e moagem. 
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Os gráficos apresentados na (Figura 54) apresentam os resultados da análise para as argamassas 

produzidas com os resíduos sem tratamento térmico e demonstram a interação dos três fatores 

controláveis: teor de substituição de cimento por resíduo, idade de ensaio e tipo de resíduo utilizado. 

 
Figura 54: Interação entre os fatores tipo de resíduo utilizado, idade e teor de substituição sobre a resistência à 

compressão axial. 

A análise de variância para o conjunto de dados das ALGs e ALDs está apresentada na (Tabela 66). 

Tabela 66: Análise de variância do efeito dos fatores controláveis na resistência à compressão das argamassas com 

resíduos sem tratamento térmico. 

Fonte de variação SQ GL MQ Fcal ρ-valor Resultado 

Tipo de resíduo 0,1 1 0,1 0,0 0,8553 Não significativo 

Teor de substituição (%) 2766,7 2 1383,4 547,1 0,0000 Significativo 

Idade (dias) 766,2 2 383,1 151,5 0,0000 Significativo 

Tipo x % (1) 6,6 2 3,3 1,3 0,2749 Não significativo 

Tipo x Idade 11,4 2 5,7 2,2 0,1114 Não significativo 

% (1) x Idade 40,3 4 10,1 4,0 0,0050 Significativo 

Tipo x % (1) x Idade 79,1 4 19,8 7,8 0,0002 Significativo 

Erro 227,5 90 2,5   - 

Nota: (1) Teor de substituição. 

Pode-se observar que o tipo de resíduo (LBRO G ou LBRO D) não foi uma variável significativa 

nos resultados da resistência à compressão axial, considerando um intervalo de confiança de 95% e 

um nível de significância de 5%. Também, o mesmo pode ser verificado com na interação com 

percentual de substituição e idade, o que pode indicar que, para a análise da resistência à 

compressão axial nesta aplicação, o tipo de resíduo não possui diferença significativa. 

Para as argamassas produzidas com os resíduos que foram tratados termicamente, o LBRO Gf e 

LBRO Df, o gráfico com os resultados está apresentado na (Figura 55). 

 
Figura 55: Interação entre tipo de resíduo, idade e teor de substituição na resistência à compressão axial. 

Os resultados das argamassas com o resíduo após tratamento térmico estão de acordo com as 

conclusões de diferentes autores que trataram de adições em matrizes cimentícias, sabendo que têm 
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caraterísticas similares aos vidros. Pesquisadores identificaram que argamassas com utilização de 

resíduo de vidro finamente moído obtiveram resistência inferior a da argamassa referência, mas com 

resultado satisfatório, principalmente em idades posteriores, associado à ação pozolânica do 

material [33-34,45]. 

A análise de variância deste grupo de argamassas realizada em um intervalo de confiança de 95% e 

um nível de significância de 5% está apresentada na Tabela 8.  

Tabela 67: Análise de variância do efeito dos fatores controláveis na resistência à compressão das argamassas com 

resíduos após tratamento térmico. 

Fonte de variação SQ GL MQ Fcal ρ-valor Resultado 

Tipo de resíduo 68,0 1 68,0 23,8 0,0000 Significativo 

Teor de substituição (%) 1093,9 4 273,5 95,5 0,0000 Significativo 

Idade (dias) 1553,6 2 776,8 271,2 0,0000 Significativo 

Tipo x % (1)  29,3 4 7,3 2,6 0,0411 Significativo 

Tipo x Idade 2,9 2 1,5 0,5 0,6006 Não significativo 

% (1) x Idade 49,5 8 6,2 2,2 0,0335 Significativo 

Tipo x % (1)x Idade 27,1 8 3,4 1,2 0,3127 Não significativo 

Erro 429,7 150 2,9  - - 

Nota: (1) Teor de substituição. 

Pode-se observar que todos os fatores controláveis (tipo de resíduo, teor de substituição e idade) 

interferem de forma significativa na resistência à compressão independentemente. A interação entre 

eles só foi significativa quando entre o tipo de resíduo e o percentual de substituição e o percentual 

e a idade, o que se diferenciou da ocorrência de significância no caso das argamassas com resíduo 

sem tratamento térmico. 

No que se refere à diferença entre o comportamento do resíduo com e sem tratamento térmico, ou 

seja, pozolânico e não pozolânico, esta pesquisa identificou que para teores mais elevados há uma 

redução da resistência, quando se utiliza material não pozolânico, sendo que o material pozolânico 

mantém os resultados mais próximos ao da argamassa de referência, conforme (Figura 53). 

Foi executada também a análise de variância dos resultados de resistência à compressão das 

argamassas ALG, ALD e ALGf e ALDf com os percentuais de substituição de 5 e 15%, para avaliar 

a influência da realização do tratamento térmico nos resíduos sobre os resultados de resistência. 

Esta avaliação deu-se com a inclusão da fonte de variação que determina se houve ou não 

tratamento térmico no resíduo. E, como se pode observar na (Tabela 68) é possível confirmar que o 

fato do resíduo ter sido ou não tratado termicamente é uma questão significativa nos resultados da 

resistência à compressão axial das argamassas, assim como as demais variáveis individualmente. 

Tabela 68: Análise de variância do efeito dos fatores controláveis na resistência à compressão. 

Fonte de variação SQ GL MQ Fcal ρ-valor Resultado 

Tratamento térmico (2) 364,7 1 364,7 127,1 0,0000 Significativo 

Tipo de resíduo 24,5 1 24,5 8,5 0,0039 Significativo 

Teor de Substituição (%) 2772,6 2 1386,3 483,0 0,0000 Significativo 

Idade (dias) 1597,5 2 798,7 278,3 0,0000 Significativo 

Tratamento x Tipo 20,6 1 20,6 7,2 0,0080 Significativo 

Tratamento x % (1) 497,1 2 248,6 86,6 0,0000 Significativo 

Tipo x % (1) 12,5 2 6,2 2,2 0,1167 Não significativo 

Tratamento x Idade 0,8 2 0,4 0,1 0,8765 Não significativo 

Tipo x Idade 19,1 2 9,5 3,3 0,0382 Significativo 

% (1) x Idade 56,2 4 14,0 4,9 0,0009 Significativo 

Trat x Tipo x % (1) 20,3 2 10,2 3,5 0,0311 Significativo 

Trat x Tipo x Idade 0,2 2 0,1 0,0 0,9702 Não significativo 

Trat x % (1) x Idade 15,1 4 3,8 1,3 0,2676 Não significativo 

Tipo x % (1) x Idade 35,2 4 8,8 3,1 0,0180 Significativo 

Trat x Tipo x % (1) x Idade 53,0 4 13,3 4,6 0,0014 Significativo 

Erro 516,7 180 2,9 - -  

Nota: (1) Teor de substituição. 

(2) Com ou sem tratamento térmico. 
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Conclusões 

- A lama do beneficiamento de rochas ornamentais (LBRO), com granalha e sem granalha, é um 

material silico-aluminoso com amplo potencial de utilização em materiais de construção. 

- A aplicação de tratamento térmico ao LBRO pode produzir uma pozolana, conforme observado 

nesta pesquisa, sendo que para melhores resultados é preciso desenvolver novas pesquisas, 

buscando técnicas adequadas para resfriamento brusco, que resultem em material 

predominantemente amorfo. 

- A LBRO pode atuar como fíler em matrizes cimentícias, substituindo o cimento e mantendo a 

resistência à compressão próxima aos valores de referência quando em baixos teores de substituição 

(5%), e para esta condição, não há diferença significativa entre a atuação do resíduo com granalha 

ou sem granalha. 

- A partir da realização de tratamento térmico e moagem na LBRO, este material pode ser utilizado 

em matrizes cimentícias como substituto do cimento, alcançando de maneira geral maiores 

resistências à compressão axial do que as alcançadas com resíduos não tratados termicamente. 

Portanto, pode-se considerar promissora a aplicação do resíduo do beneficiamento de rochas 

ornamentais como substituto parcial do cimento, atuando como pozolana, quando utilizado após 

tratamento térmico e moagem. 

Finalmente, como propostas para futuras pesquisas, tem-se como hipóteses:  

- A resistência à compressão axial das ALDf e ALGf alcançará valores iguais ou superiores a AREF 

em idades mais avançadas (por exemplo: 270 dias), devido ao efeito pozolânico tardio.  

- Espera-se que se o tempo de moagem for aumentado, melhorando a superficie específica dos 

LBROGf e LBRODf, os resultados da resistência a compresão seriam ainda melhores 

- Utilização de técnicas adequadas para resfriamento brusco do tratamento térmico, buscando um 

material predominantemente amorfo 

Referências 

[1] P. K. Mehta and P. J. M. Monteiro. Concreto: microestrutural, propriedades e materiais, 3 ed. 

São Paulo: Instituto Brasileiro do Concreto - IBRACON, p. 674, 2008. 

[2] V.M. John. Reciclagem de resíduos na construção civil: Contribuição para metodologia de 

pesquisa e desenvolvimento. 113p. Tese (Livre Docência)- Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo. Departamento de Engenharia de Construção Civil, São Paulo, 2000. 

[3] Brasil. Ministério de Minas e Energia. Relatório Técnico 33: Rochas Ornamentais e de 

Revestimento. Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral. Brasília, 2009. 

[4] J. L. Calmon. Resíduos industriais e agrícolas. In: Isaia, Geraldo Cechella. (Org.). Materiais de 

Construção Civil e Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais. 1 ed. São Paulo: Instituto 

Brasileiro do Concreto - IBRACON, v. 2, p. 1590-1627, 2007 

[5] J. L. Calmon, S. A. C. Silva. Mármore e granito no Espírito Santo: problemas ambientais e 

soluções. In: Domingues, A. F.; Boson, P. H. G.; Alípaz, S. (Org.). A gestão dos recursos 

hídricos e a mineração. Brasília. Agência Nacional das Águas e Instituto Brasileiro de 

Mineração. Capítulo 5, p. 199-231, 2006. 

[6] C. F. Chiodi. Consumo interno, perfil de utilização e estrutura de comercialização das rochas 

ornamentais e de revestimento no Brasil. Publicação técnica. ABIROCHAS. Minas Gerais. 

2004. 

[7] A. M. Segadães, M. A. Carvalho, W. Acchar. Using marble and granite rejects to enhance the 

processing of clay products. Applied Clay Science. v. 30, p. 42-52, 2005. 

[8] W. Acchar, F. A. Vieira, D. Hotza. Effect of marble and granite sludge in clay materials. 

Materials Science Engineering. v. 319, p. 306-309, 2006. 



 

670 

 

[9] P. Torres, H. R. Fernandes, S. Olhero, J. M. F. Ferreira. Incorporation of wastes from granite 

rock cutting and polishing industries to produce roof tiles. Journal of the European Ceramic 

Society. v. 29, p. 23-30, 2008. 

[10] D. Eliche-Quesada, F. A. Corpas-Iglesias, L. Pérez-Villarejo, F. J Iglesias-Godino. Recycling of 

sawdust, spent earth from oil filtration, compost and marble residues for brick manufacturing. 

Construction and Building Materials. v. 34, p. 275-284, 2012. 

[11] N. Bilgin, H. A. Yeprem, S. Arslan, A. Bilgin, E. Günay, M. Marsboglu. Use of waste marble 

powder in brick industry. Construction and Building Materials. v. 29, p. 449-457, 2013. 

[12] M. Karasbahin, S. Terzi. Evaluation of marble waste dust in the mixture of asphaltic concrete. 

Construction and Building Materials. v. 21, p. 616-620, 2007. 

[13] C. Rubio, F. Moreno, A. Belmonte, A. Menéndez. Reuse of waste material from decorative 

quartz solid surfacing in the manufacture of hot bituminous mixes. Construction and Building 

Materials. v. 25, p. 2465-2471, 2010. 

[14] H. Akbulut, C. Gürer, S. Cetin, A. Elmaci. Investigation of using granite sludge as filler in 

bituminous hot mixtures. Constructions and Building Materials. v. 36, p. 430-436, 2012. 

[15] F. Moreno, C. Rubio, M. J. M. Echevarria. Reuse of sludge from the decorative quartz industry 

in hot bituminous mixes. Constructions and Building Materials. v. 25, p. 2465-2471, 2011. 

[16] E. V. Gottardi, J. L. Calmon, J. E. S. L. Teixeira. O uso de resíduo de beneficiamento de rochas 

ornamentais e de escória de aciaria como fíler em misturas asfálticas. In: 42° Reunião Anual de 

Pavimentação, 2013, Gramado. Anais. Gramado: RAPv, 2013. 

[17] J. L. Calmon, F. A. Tristão, F. S. S. Lordêllo, S. A. C. Da Silva, F. V. Mattos. Reciclagem do 

resíduo de corte de granito para a produção de argamassas. In: Encontro Nacional de 

Edificações e Comunidades Sustentáveis. Anais. Canela. ANTAC. 1997. 

[18] J. L. Calmon, F. A. Tristão, F. S. S. Lordêllo, S. A. C. Da Silva, F. V. Mattos. Aproveitamento 

do resíduo de corte de granito para a produção de tijolos de solo-cimento. VII Encontro 

Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Anais. Florianópolis. ANTAC. 1998. 

[19] J. Gonçalves, W. Moura, D. Dal Molin. Avaliação da influência da adição do resíduo de corte 

de granito (RCG), como adição, em propriedades mecânicas do concreto. Ambiente 

Construído. v. 2, nº 1, p. 53-68, 2002. 

[20] L. A. Gobbo, I. S. C. Mello. Reciclagem dos resíduos finos da serragem de mármores e granitos 

pela indústria de cimento. Anais. 1
st
 International Congress of Dimension Stones. 6p, 2005. 

[21] J. L. Calmon,, M. Moratti,, S. Moraes, D. Cenci. Self-compacting concrete using marble and 

granite sawing wastes as filler. World Sustainable Building Conference, Tokyo, 2005. 

[22] W. A. Moura, J. L. Calmon, M. B. L. Lima, M. Moratti, R. F. Correia, D. O. Senna, M. C. 

Boaventura. Relatório final do projeto utilização de resíduo de serragem de rochas ornamentais 

(RSRO) na produção de peças pré-moldadas para habitação de interesse social. Relatório Final 

de Projeto. UFES. UEFS. 2007. 

[23] R. R. Menezes, J. Farias Filho, H. S. Ferreira, G. A. Neves, H. C. Ferreira. Reciclagem de 

resíduos da construção civil para a produção de argamasas. Cerâmica. v. 55, p. 263-270, 2009. 

[24] W. Y. Aruntas, M. Gürü, M. Dayi, I. Tekin. Utilization of waste marble dust as an additive in 

cement production. Materials and Design. v. 31, p. 4039-4042, 2010. 

[25] I. Mármol, P. Ballester, S. Cerro, G. Monrós, J. Morales, L. Sánchez. Use of granite sludge 

wastes for the production of coloured cement-based mortars. Cement & Concrete Composites. 

v. 32, p. 617-622, 2010. 



 

671 

 

[26] L. F. Arrivabene. Adição de Resíduo da Indústria de Granito em Escória de Aciaria BOF 

visando sua utilização na Produção de Cimento. Tese (Doutorado em Metalurgia e Materiais) – 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Metalurgia, Universidade de São Paulo, 2012. 

[27] N. Jain. Effect of nonpozzolanic and pozzolanic mineral admixtures on the hydration behavior 

of ordinary Portland cement. Construction and Building Materials. v. 27, p. 39-44, 2012. 

[28] O. Gencel C. Ozel, F. Koksal, E. Erdogmus, G. Martínez-Barrera, W. Brostow. Properties of 

concrete paving blocks made with waste marble. Journal of Cleaner Production. v. 21, p. 62-70, 

2012. 

[29] M. P. Babisk. Desenvolvimento de vidros sodo-cálcicos a partir de resíduos de rochas 

ornamentais. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Ciência dos Materiais. 

Instituto Militar de Engenharia, 2009. 

[30] R. L. S. B. Marçal. Fabricação de vidros especiais a partir de resíduos da indústria de rochas 

ornamentais. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Ciência dos Materiais. 

Instituto Militar de Engenharia, 2011. 

[31] K. Sobolev, P. Türker, S. Soboleva, G. Iscioglu. Utilization of waste glass in ECO-cement: 

Strength properties and microstructural observations. Waste Management, v. 27, p. 971-976, 

2007. 

[32] L. A. Pereira-de-Oliveira, J. P. Castro-Gomes, P. M. S. Santos. The potential pozzolanic 

activity of glass and red-clay ceramic waste as cement mortars components. Construction and 

Building Materials, v. 31, p. 197-203, 2012. 

[33] A. Khmiri, B. Samet, M. Chaabouni. A cross mixture design to optimise the formulation of a 

ground waste glass blended cement. Construction and Building Materials, v. 28, p. 680-686, 

2012. 

[34] A. M. Matos, J. Sousa-Coutinho. Durability of mortar using waste glass powder as cement 

replacement. Construction and Building Materials, v. 36, p. 205-215, 2012. 

[35] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5733 – Cimento Portland de alta resistência 

inicial. Rio de Janeiro, 1991. 

[36] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7214 – Areia normal para ensaio de cimento. 

Rio de Janeiro, 1982. 

[37] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7215 – Cimento Portland - Determinação da 

resistência à compressão. Rio de Janeiro, 1997. 

[38] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12653 – Materiais Pozolânicos - 

Especificação. Rio de Janeiro, 1992. 

[39] M. Akerman. Natureza, Estrutura e Propriedades do Vidro. Publicação técnica. Centro técnico 

de elaboração do vidro. Saint-Gobain, Vidros-Brasil, 2000. 

[40] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5752 – Materiais pozolânicos – Determinação 

de atividade pozolânica com cimento Portland - Índice de atividade pozolânica com cimento. 

Rio de Janeiro, 1992. 

[41] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13276 – Argamassa para assentamento e 

revestimento de paredes e tetos - Preparo da mistura e determinação do índice de consistência. 

Rio de Janeiro, 2005. 

[42] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13278 – Argamassa para assentamento e 

revestimento de paredes e tetos - Determinação da densidade de massa e do teor de ar 

incorporado. Rio de Janeiro, 2005. 



 

672 

 

[43] C. Shi, Y. Wu, C. Riefler, H. Wang. Characteristics and pozzolanic reactivity of glass powders. 

Cement and Concrete Research, v.35, p. 987-993, 2005. 

[44] O. A. Paiva, G. C. Cordeiro, F. S. Rocha, S. P. B. Lima, R. P. Vasconcelos, R. D. T. Filho. 

Aplicação de resíduos ultrafinos de vidro moído em argamassa de cimento portland. In: 52° 

Congresso Brasileiro do Concreto, 2010, Fortaleza. Anais. Fortaleza: IBRACON, 2010. 

[45] A. S. Sauer. Estudo do potencial de aplicação do resíduo de vidro laminado em argamassas de 

recuperação estrutural. Dissertação (mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Civil. Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2013. 

[46] Statsoft, Inc. Programa computacional Statistica 7.0. E.A.U, 2004. 

 



Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis 
5, 6 e 7 de Março de 2014 

Guimarães, Portugal 

 

 

673 

 

Argamassas de revestimento produzidas com borracha proveniente do 

processo de recauchutagem de pneus 

PINTO Nayra Alberici1,a, FIORITI Cesar Fabiano2,b, AKASAKI Jorge Luis3,c 
1 
Universidade Estadual Paulista – FCT/UNESP, Departamento de Planejamento, Urbanismo e 

Ambiente, Rua Roberto Simonsen 305, CEP: 19060-900, Presidente Prudente, São Paulo, Brasil 

2 
Universidade Estadual Paulista – FCT/UNESP, Departamento de Planejamento, Urbanismo e 

Ambiente, Rua Roberto Simonsen 305, CEP: 19060-900, Presidente Prudente, São Paulo, Brasil 

3
 Universidade Estadual Paulista – FEIS/UNESP, Departamento de Engenharia Civil, Alameda 

Bahia 550, CEP: 15385-000, Ilha Solteira, São Paulo, Brasil 

a 
nayra_alberici@hotmail.com, 

b 
fioriti@fct.unesp.br, 

c 
akasaki@dec.feis.unesp.br 

Palavras-chave: Borracha de pneus, Densidade de massa aparente, Permeabilidade à água, 
Resistência ao impacto de corpo duro, Susceptibilidade à fendilhação. 

Resumo. Neste trabalho foram estudadas argamassas mistas de revestimento produzidas com 4% e 

10% em volume de borracha de pneus, em substituição parcial ao agregado miúdo, aplicadas em 

painéis de alvenaria. Foi analisado o comportamento das argamassas de revestimento mediante a 

realização de ensaios de densidade de massa aparente no estado fresco e no estado endurecido, 

permeabilidade à água, resistência ao impacto de corpo duro e susceptibilidade à fendilhação. As 

granulometrias de borracha utilizadas foram denominadas de fina (#0,075mm), média (#1,19mm) e 

grossa (#2,38mm), sendo a borracha proveniente do processo mecânico de recauchutagem de pneus. 

Os resultados indicaram nas argamassas produzidas com borracha: diminuição da densidade de 

massa aparente; tendência de maior permeabilidade à água com o aumento do percentual e da 

granulometria de borracha; melhores resultados de impacto de corpo duro com o aumento do 

percentual e da granulometria de borracha; e que as argamassas produzidas com borracha não 

apresentam susceptibilidade à fendilhação. Embora existam oportunidades para a reciclagem de 

resíduos de pneus, o mercado está longe de conseguir em função da enorme quantidade de resíduos 

que é acumulada, sendo assim, a borracha de pneus pode vir a se tornar uma alternativa na 

composição de materiais e de componentes da construção civil. Afima-se, contudo, que é necessário 

ampliar o conhecimento sobre o comportamento da borracha de pneus na produção de argamassas. 

Introdução 

São frequentes os processos construtivos de edifícios que empregam paredes de alvenaria revestidas 

com argamassas no Brasil, tanto no sistema de vedação interna, como externa, com acabamento de 

pintura. Segundo o autor [1], acredita-se que o volume de argamassas de assentamento e de 

revestimento empregadas na construção civil nacional aproxime-se ao de concreto estrutural, ou 

seja, uma quantidade bastante significativa. 

Contudo, a recente discussão do problema ambiental causado pelos resíduos é uma demonstração da 

necessidade de metodologia de pesquisa e desenvolvimento que inclua os aspectos ambientais. Pois 

a questão ambiental vem sendo amplamente discutida a nível nacional e internacional nas últimas 

décadas, tendo mobilizado a opinião pública e assumindo um papel preponderante nas 

comunidades. 

Muitas cidades brasileiras têm sofrido com o grave problema que é o elevado volume de resíduos 

gerado pelas várias áreas da indústria. Enchentes, poluição visual, escassez de aterros e falta de 

matéria-prima são apenas alguns exemplos dos problemas causados por este desperdício e falta de 

consciência do setor. 
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De maneira paralela é importante que sejam desenvolvidas técnicas construtivas que diminuam o 

volume de resíduos de pneus gerados na atualidade. De fato, a utilização deste material para a 

produção de argamassas pode ser uma das alternativas para a problemática que envolve os resíduos 

de pneus. Ainda mais no Brasil, onde há a tradição de se executar os revestimentos em argamassa. 

Estudos sobre a produção de argamassas com borracha de pneus demonstram a possibilidade de este 

material substituir, parcialmente, agregados de origem natural, contribuindo para o meio ambiente 

em função de utilizar um resíduo poluente e substituí-lo por materiais de fontes naturais finitas. 

Foram observadas, no entanto, modificações do comportamento das argamassas nos estados fresco e 

endurecido, em relação às argamassas sem incorporação de borracha de pneus. 

De maneira geral, os resultados mostram que a produção de argamassas com borracha de pneus 

implica em uma diminuição significativa na densidade de massa aparente no estado fresco e no 

estado endurecido, na resistência à compressão e na resistência à tração por flexão [2, 3]. 

No entanto, verifica-se uma descida do módulo de elasticidade e um melhor desempenho na 

resistência ao impacto de corpo duro. Desta forma, e visto que em argamassas de revestimento a 

resistência não é uma prioridade acima de determinados níveis, este comportamento (ductilidade 

melhorada) é uma característica que melhora a durabilidade do material. Enquanto a absorção de 

água parece não ser significativamente afetada [4, 1]. 

Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar experimentalmente argamassas de 

revestimento produzidas com borracha de pneus, por meio de ensaios de densidade de massa 

aparente (no estado fresco e no estado endurecido), permeabilidade à água, resistência ao impacto 

de corpo duro e susceptibilidade à fendilhação. 

Assim, utilizando-se como matriz uma base cimentícia e adicionando-se borracha de pneu a esta 

matriz estaremos desenvolvendo novos materiais denominados de compósitos. Sendo importante 

que possam ser realizadas pesquisas que procurem avançar na tecnologia de revestimentos de 

argamassas com utilização de borracha de pneus, ao invés de simplesmente se rejeitar este material 

para o uso na construção civil. 

Materiais e Métodos 

Todo o programa experimental foi realizado no Laboratório de Sistemas Estruturais da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), situado no município de Presidente Prudente, Brasil. 

Materiais. Os materiais utilizados na composição das argamassas mistas foram o cimento CP II 

F-32 (cimento Portland composto com fíler), cal CH-III (cal hidratada), areia natural e a borracha de 

pneus. Com a finalidade de caracterizá-los, foram determinadas as densidades de massa aparente 

dos materiais: cimento – NBRNM 23 [5], cal –NBRNM 23 [5], areia – NBRNM 45 [6] e borracha 

de pneus – NBRNM 45 [6]. Posteriormente foram determinadas suas densidades de massa absoluta: 

cimento – NBRNM 23 [5], cal – NBRNM 45 [5], areia – NBRNM 52 [7] e a borracha de pneus – 

NBRNM 53 [8], conforme apresenta a (Tab. 1). 

Tabela 1: Resultados de densidade de massa aparente e absoluta dos materiais. 

Material 
Densidade de massa [g/cm³] 

Aparente Absoluta 

Cimento CP II F-32 1,450 3,080 

Cal CH-III 0,689 2,393 

Areia 1,509 2,617 

Borracha de pneus 0,320 1,150 

A três granulometrias de borracha utilizadas foram obtidas através do processo mecânico de 

recauchutagem de pneus de caminhões. Tais resíduos possuem uma composição bastante 

diversificada em relação as suas dimensões (Fig. 1), e sua separação no local de beneficiamento é 

uma prática impossível. Sendo assim, optou-se por executar a seleção por processo de peneiramento 

em laboratório. 
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Figura 1: Resíduos da recauchutagem de pneus no estado natural. 

Durante o beneficiamento da amostra de borracha de pneus foram descartados o aço e o nylon, ou 

quaisquer outras impurezas que pudessem afetar o desempenho das argamassas produzidas de forma 

mais significativa. O total de aproveitamento dos resíduos de borracha de pneus coletados foi de 

80%. Assim, o 20% de material restante ficou constituído de pedaços grandes da banda de rodagem 

dos pneus, ficando excluídos deste estudo. A seguir, a descrição da borracha de pneus que foi 

utilizada: 

• borracha fina: apresenta forma granular (tipo pó), passante na peneira #0,075mm (Fig. 2a); 

• borracha média: de formato alongado (tipo fibra), com comprimento, de maneira geral, em sua 

maioria inferior a 5mm, passante na peneira #1,19mm (Fig. 2b). 

• borracha grossa: também com forma alongada (tipo fibra), apresenta comprimentos máximos por 

volta de 10mm, passante na peneira #2,38mm (Fig. 2c). 

   
Figura 2: a) Borracha fina; b) Borracha média; c) Borracha grossa. 

A borracha de pneus foi separada em faixas granulométricas bem definidas, apresentando inclusive 

uma fácil distinção visual. O intuito das diferentes granulometrias foi o de observar sua influência 

no comportamento das argamassas de revestimento. 

Produção dos Painéis. Foram confeccionados um total de 14 painéis de alvenaria com 

dimensões de 50cm x 50cm, sendo que primeiramente foram feitos os moldes em madeira para 

facilitar a execução dos painéis. Posterior a isso, aplicou-se duas demãos de verniz marítimo (Fig. 

3a), impermeabilizando-os, isso foi realizado com o objetivo de se evitar que a madeira absorvesse 

a água da argamassa de assentamento. 

Depois da secagem do verniz nos moldes foram fabricados os painéis de alvenaria, isso foi realizado 

diante da colocação de tijolos comuns (cuja matéria prima é argila misturada com um pouco de solo 

arenoso), possuindo dimensões de: 10,20cm x 5,20cm x 22,20cm, na posição espelhada, com 

argamassa de assentamento de traço 1: 1: 3 (cimento, cal e areia), adotada segundo [9], com a junta 

de argamassa de assentamento sendo de aproximadamente 1cm. Finalizada essa etapa, os painéis de 

alvenaria receberam aplicação do chapisco (Fig. 3b) de traço 1: 3 (cimento e areia), adotado também 

conforme [9], para que ocorresse posteriormente, maior aderência da argamassa de revestimento. 

Composição dos Traços das Argamassas. Usualmente, a composição das argamassas adotadas 

no Brasil é feita com base em traços (massa ou volume) descritos ou especificados em normas 

internacionais ou nacionais, como: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT). A (Tab. 2) apresenta algumas recomendações de 

traços para argamassas de revestimento. 
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Figura 3: a) Detalhe de alguns moldes de madeira impermeabilizados; b) Detalhe de painel com aplicação de chapisco. 

Tabela 2: Traços recomendados para argamassas de revestimento [9]. 

Camada Características 

Consumo de aglomerante 

[kg/m³] 
Traço em volume 

(cimento: cal: areia) 
Cimento Cal hidratada 

Chapisco 
Argamassa simples 

500 a 600 [kg/m³] 
500 / 600  1: 0: (2,1 a 2,8) 

Emboço e 

reboco 

Argamassa mista 

350 a 450 e 250 a 

350 [kg/m³] 

200 / 350 e 100 

/ 250 

100 / 150 e 50 

/ 150 

1: (0,5 a 1,3): (4,0 a 

8,3) e 1: (0,4 a 2,7): 

(6,4 a 16) 

Desta maneira, foi adotado o traço em volume de materiais secos (cimento, cal e areia) 1: 1: 5, 

conforme [9], com substituição parcial de 4% e 10% em volume do agregado miúdo por borracha 

de pneus. O teor de borracha de pneus utilizado representa uma quantidade significativa, 

considerando-se que a massa específica da borracha é baixa. Além disso, levando-se em 

consideração resultados obtidos nas referências [2, 3, 10], os mesmos sempre utilizaram teores de 

borracha que variaram de 3% a 20% em volume, em suas composições cimentícias. 

Inicialmente foi feita a transformação dos traços em volume para massa, onde os 

proporcionamentos dos materiais, em massa, foram definidos a partir dos resultados da densidade 

de massa do cimento, da cal, da areia e da borracha de pneus. 

O programa experimental incluiu a execução de 7 traços de argamassas, sendo 3 traços com 

incorporação de 4% de borracha de pneus (cada traço utilizando uma granulometria diferente de 

borracha: fina, média e grossa), 3 traços com incorporação de 10% de borracha (cada traço também 

utilizando uma granulometria diferente: fina, média e grossa) e 1 traço sem a utilização de borracha 

(controle – que serviu de parâmetro de comparação). A espessura da argamassa de revestimento 

aplicada nos painéis de alvenaria foi de 1,5cm. 

As (Tab. 3) e (Tab. 4) apresentam o quantitativo dos materiais utilizados em cada traço de 

argamassa produzido. 
Tabela 3: Quantidade de materiais utilizados no traço da argamassa controle. 

Materiais 
Consumo de materiais 

[kg/m³] % Massa % Volume 

Cimento 283,89 12,23 10,93 

Areia 1487,16 64,06 55,00 

Cal 133,21 5,74 10,78 

Borracha 0,00 0,00 0,00 

Água 4173,10 17,97 23,29 

Σ 2321,36 100,00 100,00 

Densidade de Massa Aparente no Estado Fresco e no Estado Endurecido. Os ensaios de 

densidade de massa aparente foram realizados conforme a NBR 9778 [11]. Foram confeccionados 3 

corpos de prova cúbicos com dimensões de 10cm x 10cm x 10cm, para cada traço de argamassa, 

ensaiados no estado fresco e aos 28 dias de idade. O resultado final foi a média aritmética dos 

corpos de prova, para cada traço. 

Permeabilidade à Água. Nestes ensaios fez-se a opção pelo Método do Cachimbo proposto pelo 

[12]. O ensaio de permeabilidade à água foi realizado nas idades de 7, 28 e 56 dias, com a utilização 

a b 
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de um painel por traço de argamassa produzida. Foi utilizado como resultado final a média 

aritmética apresentada pela fixação de 2 cachimbos (Fig. 4) em cada painel estudado. 

Tabela 4: Quantidade de materiais utilizados no traço das argamassas com borracha de pneus. 

Materiais 
Consumo de materiais – 4% Consumo de materiais – 10% 

[kg/m³] % Massa % Volume [kg/m³] % Massa % Volume 

Cimento 283,89  12,98  11,14  283,89  13,24  10,78  

Areia 1330,14  60,83  50,13  1251,63  58,38  45,63  

Cal 133,21  6,09  10,99  133,21  6,21  10,63  

Borracha 22,48  1,03  4,00  58,13  2,71  10,00  

Água 417,10  19,07  23,74  417,10  19,45  22,96  

Σ 2186,82  100,00  100,00  2143,96  100,00  100,00  

 

  
Figura 4: a) Painéis revestidos com argamassa; b) Cachimbo fixado na argamassa no ensaio de permeabilidade à água. 

Resistência ao Impacto de Corpo Duro. Para a avaliação dessa propriedade foi utilizada uma 

adaptação da extinta NBR 9454 [13]. Os ensaios de impacto foram realizados aos 28 dias de idade, 

utilizando um painel por traço de argamassa produzida. O aparato utilizado na realização dos 

ensaios é apresentado na (Fig. 5). 

 
Figura 5: Aparato utilizado no ensaio de resistência ao impacto de corpo duro. 

A partir da metodologia prescrita e utilizando-se a (Eq. 1), foi possível o cálculo da energia de cada 

impacto aplicado. 

Ei = h x m x a              (1) 

onde: 

Ei = energia de impacto (J); 

h = altura de queda (m); 

m = massa da esfera (kg); 

a = aceleração da gravidade (m/s²). 
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Susceptibilidade à Fendilhação. O ensaio de susceptibilidade à fendilhação não segue nenhuma 

norma ou especificação técnica. Este ensaio consistiu em efetuar uma observação visual nas 

argamassas de revestimento aplicadas nos painéis, ao longo do tempo, de modo a detectar a 

existência de fissuras. Este ensaio ocorreu nas idades de 7, 28 e 56 dias, em cada painel produzido 

por traço de argamassa. 

Resultados e Discussão 

Densidade de Massa Aparente no Estado Fresco e no Estado Endurecido. A (Fig. 6a,b) 

apresenta os valores dos resultados de densidade de massa aparente (no estado fresco e no estado 

endurecido), para as argamassas produzidas com 4% e 10% de borracha de pneus e para o traço 

controle. 

        

                            
Figura 6: a) Densidade de massa aparente das argamassas produzidas com 4% de borracha; b) Densidade de massa das 

argamassas produzidas com 10% de borracha. 

Em função da baixa densidade de massa que a borracha de pneus apresenta, todos os traços 

produzidos com a borracha apresentaram valores inferiores ao do traço controle (sem borracha). 

Porém, tanto pela (Fig. 6a) como pela (Fig. 6b), percebe-se que os valores de densidade de massa 

aparente das argamassas em relação às 3 granulometrias estudadas estão muito próximos, e que em 

relação à idade manteve uma determinada constância, sofrendo poucas variações. 

Para as argamassas produzidas com 4% de borracha no estado fresco, as diferenças em relação ao 

traço controle foram de 4,95%, de 2,80% e de 1,65% para as granulometrias fina, média e grossa, 

respectivamente. Para as argamassas no estado endurecido (seca em estufa aos 28 dias) as 

diferenças entre os resultados das argamassas controle em relação às argamassas constituídas com 

4% de borracha foram de 6,19%, de 4,76% e de 3,53% para as granulometrias fina, média e grossa, 

respectivamente. No estado endurecido (úmido aos 28 dias) essas diferenças passaram a ser de 

8,64%, de 6,36% e de 5,20% para as granulometrias fina, média e grossa, respectivamente. 

As diferenças nos valores da densidade de massa aparente para o traço controle no estado fresco em 

relação às argamassas produzidas com 10% de borracha no estado fresco foram de 14,41%, de 

12,61% e de 10,81% para as granulometrias fina, média e grossa, respectivamente. Para as 

argamassas no estado endurecido as diferenças entre os resultados das argamassas controle em 

relação às argamassas constituídas com 10% de borracha foram de 16,67%, de 14,76% e de 12,86% 

para as granulometrias fina, média e grossa, respectivamente. No estado endurecido essas diferenças 

passaram a ser de 19,09%, de 15,45% e de 13,64% para as granulometrias fina, média e grossa, 

respectivamente. 
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Em seus trabalhos com argamassas, os autores [2, 3] verificaram que tanto no estado fresco como 

no estado endurecido ocorreu diminuição da densidade de massa aparente com o aumento da taxa de 

incorporação de borracha de pneus. Esta situação é explicada pela menor densidade de massa da 

borracha em relação à densidade de massa da areia. 

Permeabilidade à Água. Trata-se de uma propriedade dos revestimentos relacionada com a 

absorção capilar da estrutura porosa e eventualmente fissurada da camada de argamassa endurecida. 

A permeabilidade desta camada tem fundamental importância na determinação da estanqueidade do 

sistema vedação, e no nível de proteção que o revestimento deve oferecer a base contra a ação das 

chuvas ou de águas de lavagem da edificação. Na sequência serão apresentados os resultados dos 

ensaios de permeabilidade através da (Tab. 5), (Fig. 7) e (Fig. 8). 

Tabela 5: Resultados da permeabilidade à água das argamassas. 

Traços 
Idade 

[dias] 

Taxa de absorção 

[ml/min] 

Taxa média de 

absorção [ml/min] 

Controle 

7 0,16 

0,15 28 0,16 

56 0,13 

Borracha fina 

(4%) 

7 0,28 

0,27 28 0,27 

56 0,26 

Borracha média 

(4%) 

7 0,23 

0,23 28 0,25 

56 0,21 

Borracha grossa 

(4%) 

7 0,26 

0,24 28 0,22 

56 0,24 

Borracha fina 

(10%) 

7 0,21 

0,22 28 0,25 

56 0,20 

Borracha média 

(10%) 

7 0,42 

0,47 28 0,49 

56 0,50 

Borracha grossa 

(10%) 

7 0,37 

0,39 28 0,40 

56 0,40 

 

Pelos resultados, de maneira geral, percebe-se que a incorporação de borracha de pneus na 

argamassa apresenta uma tendência de absorver mais água, consequentemente sendo mais 

permeável que a argamassa controle. 

Pela (Tab. 5) e (Fig. 7) nota-se que as argamassas com 4% de borracha de pneus apresentam, 

praticamente, as mesmas taxas médias de permeabilidade à água, ou seja, 0,27 ml/min, 0,23 ml/min 

e 0,24 ml/min, respectivamente para as granulometrias fina, média e grossa. Diante dos resultados, 

podemos observar que para o percentual de 4% de borracha, os resultados de permeabilidade à água 

ficaram muito próximos, independente da faixa granulométrica de borracha utilizada. 
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Figura 7: Relação: tempo x permeabilidade à água das argamassas com 4% de borracha. 

 
Figura 8: Relação: tempo x permeabilidade à água das argamassas com 10% de borracha. 

Porém, para o percentual de 10% de borracha de pneus, observa-se que a granulometria de borracha 

grossa apresentou menor taxa média de permeabilidade à água (0,39 ml/min) quando comparada 

com a granulometria de borracha média (0,47 ml/min), ou seja, indicando que não podemos afirmar 

uma piora dessa propriedade em função da granulometria utilizada, mas confirmar controvérsias das 

literaturas, onde alguns pesquisadores afirmam que essa propriedade não é influenciada e outros 

afirmam que ocorre maior absorção em função das dimensões das partículas de borracha de pneus. 

Através do gráfico da (Fig. 8) e (Tab. 5) podemos perceber que, no geral, a argamassa produzida 

com a borracha média teve uma maior absorção de água que as outras argamassas com 10% de 

borracha, o que, de certa forma, acaba por contradizer quanto ao tamanho das partículas, já que a 

argamassa com borracha grossa absorveu menos água do que a argamassa com borracha média. 

Ainda podemos notar que a argamassa produzida com a borracha fina (0,22 ml/min) apresentou os 
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melhores resultados de taxa média de absorção de água em relação à argamassa controle (0,15 

ml/min). 

Uma característica que chamou a atenção foi que visualmente observou-se uma diferenciação do 

aspecto quanto à rugosidade das argamassas de revestimento produzidas com 10% de borracha, 

sendo que a argamassa controle ficou com um aspecto mais liso enquanto as argamassas com 

incorporação de borracha média e grossa apresentaram aspecto final mais rugoso, o que de certa 

forma pode ter contribuído em uma maior absorção da água. Isso se explica pelo fato de a borracha 

ser um material que, possivelmente, não preenche todos os vazios produzidos pelo compósito, 

deixando assim um material mais permeável. 

Conforme os autores [3], que analisaram diferentes granulometrias de borracha de pneus no 

concreto, concluíram que a capacidade de absorção de água sofreu interferência com as dimensões 

das partículas de borracha, pois para as granulometrias mais finas a absorção de água foi menor. 

Porém, de acordo com o pesquisador [2], em relação à permeabilidade à água, concluiu-se que esta 

propriedade apresenta valores muito semelhantes nos diferentes tipos de argamassas produzidas 

com borracha de pneus. Segundo o referido autor, estes resultados podem ser explicados pelo fato 

da borracha provocar um aumento do teor de ar incorporado, compensando assim, uma pior 

compactação devida à diminuição da densidade de massa das argamassas. Desta forma, estes dois 

efeitos contraditórios equilibram-se originando valores idênticos nas diferentes argamassas. 

Pode-se observar que o uso de borracha de pneus altera a propriedade de permeabilidade de água na 

argamassa de revestimento, baseado em que todos os traços de argamassas com incorporação de 

borracha de pneus obtiveram taxas médias de absorção de água maiores que a taxa média de 

absorção de água da argamassa controle. E que ocorre uma tendência de maior permeabilidade à 

água, conforme o aumento do percentual e da granulometria de borracha de pneu nas argamassas. 

Resistência ao Impacto de Corpo Duro. Esta propriedade esta relacionada com a capacidade 

que a argamassa de revestimento tem de oferecer segurança no uso e garantir seu desempenho após 

o choque, em termos físicos e visuais durante o seu tempo de vida útil, sendo expressa em termos de 

energia de impacto (em Joule). Na sequência a (Tab. 6) apresenta os resultados dos ensaios de 

resistência ao impacto de corpo duro, realizados aos 28 dias de idade. 

Tabela 6: Determinação da resistência ao impacto de corpo duro nas argamassas. 

Traços 

1ª Fissura observada Última fissura observada 

N° 

impactos 

Altura de 

queda 

[m] 

Resistência ao 

impacto [J] 

Espessura 

[mm] 

N° 

impactos 

Altura de 

queda 

[m] 

Σ de 

energia [J] 

Espessura 

[mm] 

Controle 14 1,50 116,62 0,10 15 1,60 132,30 1,00 

Borracha fina (4%) 16 1,70 148,96 0,10 18 1,90 185,22 1,00 

Borracha média (4%) 11 1,20 75,46 0,10 13 1,40 101,92 1,00 

Borracha grossa (4%) 10 1,10 63,70 0,10 13 1,40 101,92 1,00 

Borracha fina (10%) 11 1,20 75,46 0,10 15 1,60 132,30 1,00 

Borracha média (10%) 12 1,30 88,20 0,10 19 2,00 204,82 1,00 

Borracha grossa (10%) 13 1,40 101,92 0,10 19 2,00 204,82 1,00 

Conforme a (Tab. 6) verifica-se que foi necessário um maior número de impactos, e 

consequentemente maior energia, para a observação do aumento das fissuras iniciais das argamassas 

produzidas com borracha de pneus, em relação ao aumento da fissura inicial da argamassa controle. 

Porém, tanto nas argamassas com 4% e 10% de borracha de pneus ocorreu o surgimento das fissuras 

iniciais com um menor número de golpes do que na argamassa controle. 

Sob outro ponto de vista, destaca-se ainda que ao examinar a evolução da fissura inicial até a 

espessura final observada, puderam-se constatar em todos os casos as seguintes ocorrências: 

• para a argamassa controle à aplicação de um único impacto subsequente à fissura inicial 

determinou o aumento da abertura desta à no mínimo 1mm, e resultou ainda no seccionamento total 

da argamassa de revestimento e do painel de alvenaria; 
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• para as argamassas produzidas com 4% e 10% de borracha de pneus, à aplicação de alguns 

impactos subsequentes à primeira fissura resultou tão somente no aumento da abertura das fissuras à 

no máximo 1mm, além disso, acarretou no seccionamento parcial das argamassas e dos painéis de 

alvenaria. 

Pode-se observar nos ensaios das argamassas com 10% de borracha média e grossa, que alguns dos 

resíduos de borracha de pneus (com formato alongado – tipo fibra) estavam ainda contribuindo para 

a integridade física das argamassas. Uma interação semelhante a esta foi observada anteriormente 

pelos autores [4], que ao ensaiarem corpos de prova de argamassas produzidas com borracha de 

pneus à flexão relataram que é possível verificar que após a falha da matriz da argamassa os 

pedaços de borracha suportam a fissuração e previnem a ruptura total do corpo de prova. 

Para o autor [2], no que concerne ao ensaio de resistência ao impacto de corpo duro, concluiu-se 

que, quanto maior a taxa de incorporação de borracha de pneus, assim como maior sua 

granulometria, verificou-se uma maior capacidade das argamassas em absorver a energia de 

impacto, o que representou um melhor desempenho ao impacto, uma vez que a deformabilidade se 

manteve dentro de valores moderados. 

Já os pesquisadores [14], que realizaram ensaio de impacto de corpo duro no concreto utilizando 

duas granulometrias diferentes, concluíram que a dimensão das partículas de borracha de pneus 

influenciou nos seus resultados, pois os melhores resultados foram obtidos quando se trabalhou com 

borracha de dimensões maiores. 

Diante disso, todas as argamassas de revestimento contendo borracha de pneus suportaram maior 

absorção de energia antes do aumento das fissuras iniciais até o máximo de abertura de 1mm, se 

comparados com a argamassa controle. Além disso, as argamassas com a granulometrias média e 

grossa apresentaram as maiores capacidades de absorção de energia (no traço com 10% de 

borracha), quando comparadas com a argamassa controle. 

Susceptibilidade à Fendilhação. Os resultados mostraram que, ao fim de 56 dias, nenhum dos 

traços de argamassa com borracha apresentava fissuração alguma. Assim, conclui-se que as 

argamassas produzidas com a incorporação de borracha de pneus não apresentam susceptibilidade à 

fendilhação. 

Para o autor [2] que trabalhou com argamassas incorporadas de 5%, 10% e 15% de borracha de 

pneus, ao final de 3 meses, nenhum tipo de argamassa produzida apresentou qualquer fissura. Sendo 

assim, o citado autor também concluiu que as argamassas produzidas para as diferentes taxas de 

substituição de agregados naturais por agregados de borracha de pneus usados não apresentam 

susceptibilidade à fendilhação. 

Conclusões 

As argamassas produzidas com borracha de pneus proporcionaram redução no valor da densidade 

de massa aparente, tanto no estado fresco como no estado endurecido. Dentro dos percentuais 

estudados, a redução da densidade de massa nas argamassas com 10% de borracha de pneus foi 

maior que nas argamassas com 4% de borracha. Além disso, dentro da faixa das granulometrias 

estudadas a mesma não teve influência nos resultados, o mesmo ocorreu quando se comparou 

argamassa fresca e argamassa seca aos 28 dias, ficando os valores quase que constantes. 

Referente aos ensaios de permeabilidade à água, as argamassas produzidas com 10% de borracha de 

pneus, referentes as granulometrias média e grossa, apresentaram maior taxa média de absorção de 

água, quando comparadas a todas as argamassas com 4% de borracha, e também com a argamassa 

com 10% de borracha produzida com a granulometria fina. Além disso, observou-se que com o 

aumento das granulometrias da borracha as argamassas de revestimento tiveram tendência de 

aspecto mais rugoso e consequentemente mais permeabilidade à água. Porém, a argamassa com 

10% de borracha produzida com a granulometria média apresentou maior taxa média de absorção 

que a argamassa com 10% de borracha produzida com a granulometria grossa, indicando que não 

podemos afirmar uma piora dessa propriedade em função da granulometria utilizada, mas confirmar 
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controvérsias das literaturas, onde alguns pesquisadores afirmam que essa propriedade não é 

influenciada e outros afirmam que ocorre maior absorção de água em função da dimensão das 

partículas de borracha de pneus. 

Nos ensaios de resistência ao impacto de corpo duro, o comportamento de ruptura das argamassas 

produzidas com borracha de pneus foi diferente da argamassa controle, pois foram observadas 

significativas alterações que demonstraram a efetiva participação física da borracha na contenção do 

seccionamento da argamassa. Porém, não foi possível quantificar tal contribuição, mas é visível o 

aumento da tenacidade das argamassas com borracha. Pode ser constatado que as argamassas com 

granulometrias média e grossa, referente aos traços com 10% de borracha, apresentaram os 

melhores resultados de impacto, indicando que as dimensões das partículas de borracha interferem 

na absorção de energia dos compósitos. 

Com os resultados de susceptibilidade à fendilhação, obteve-se como conclusão que as argamassas 

incorporadas com borracha de pneus de diferentes granulometrias não apresentam fissuras. 

Assim, embora existam oportunidades para a reciclagem de resíduos de pneus, o mercado está longe 

de conseguir em função da enorme quantidade de resíduos que é acumulada, dessa maneira, a 

borracha de pneus pode vir a se tornar uma alternativa na composição de materiais e de 

componentes da construção civil. Afirma-se, contudo, ser necessário ampliar o conhecimento sobre 

o comportamento de argamassas produzidas com incorporação de borracha de pneus. E faz-se 

necessário que mais pesquisas venham ser desenvolvidas com o intuito de enriquecer os 

conhecimentos sobre este material de construção alternativo. 
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Abstract. Mineral and kaolin residues are being widely studied because of the large environmental 

impact caused by their indiscriminate disposal. Thus, studies were carried out in the ceramic 

materials laboratory of the Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN, to study the 

microstructural evolution of ceramic mass for porcellanato floors, when residues from the kaolin 

industry in Rio Grande do Norte (RN) state are added. Two raw materials were used: kaolin 

industry residue from the city of Equador, RN, and the standard mass (SM) used to produce 

porcellanato, composed of clay, feldspar, talcum, quartz, calcite and filite. The test specimens were 

submitted to various sinterization temperatures. These specimens were then microstructurally 

characterized (SEM and XRD), and it was found that the addition of residue promotes an increase in 

mullite formation and results in reduced sinterization temperature, which favors the manufacture of 

finishes with good physical and mechanical properties. Kaolin residue, when present in a large 

amount in the mass, is the most suitable raw material for obtaining clear-based finishes and better 

physical and mechanical properties, withstanding sinterization temperatures of 1250 ºC. The 

recycling of residues as a substitute for natural raw materials leads to environmental and economic 

benefits. 

 Introduction 

With the accelerated development of the ceramic finishing sector, there has been a considerable 

increase in the volume of residues from manufacturing companies and kaolin producers. An 

example of this situation is the large amount of residue generated in the exploration and production 

of kaolin in the state of Rio Grande do Norte, Brazil, owing to the low process yield of around 25 

%; that is, for each metric ton of kaolin produced, 750 kg of residue is generated and only 250 kg 

commercialized. Kaolin is one of the basic ceramic masses used in porcellanato stoneware. One 

marked characteristic of ceramic porcellanato is its low water absorption (0% to 0.5%), when 

compared to other types of ceramic slabs. This characteristic directly reflects the superior 

mechanical properties [1].  

With respect to the dimensional aspect, during the sinterization process of porcellanato, retractions 

in the product occur at around 1230 ºC, increasing as the temperature rises. This behavior is a result 

of the large amount of liquid phase formed, promoted by the presence of liquefying materials in the 

mass [2]. Thus, this variation must be verified according to the surface area of the object. With 

respect to bending resistance, the extreme compactness must be confirmed by the high value of this 

parameter, which should be around 35 MPa [3]. The main objective of this study is to analyze the 
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microstructural evolution of ceramic mass for porcellanato stoneware using residues generated by 

the kaolin exploration and producing industries in Rio Grande do Norte for the manufacture of 

ceramic finishing products on an industrial scale. To do so, we studied the influence of an increase 

in residue to a standard mass and verified the possibility of producing a white-based ceramic finish 

with good mechanical resistance and water absorption within technical norms. 

Materials and Methods 

Raw Materials . Two raw materials were used: residue from a kaolin producer in Equador, RN, 

and the standard mass (SM) used in porcellanato production, consisting of clay, feldspar, talcum, 

quartz, calcite and fillite.The standard mass was previously measured and atomized, exactly as it is 

used on the production line of porcellanato producing companies. The raw materials were 

characterized by X-ray fluorescence (XRF) analysis of powder and mineralogical analysis by X-ray 

diffraction (XRD). Based on the X-ray fluorescence and X-ray diffraction results, a rational analysis 

of kaolin residue and standard mass was performed, using the “MIDS” program for analyzing clay 

minerals, developed at UFRN [4]. The raw materials were also classified by particle size, and 

submitted to differential thermal (DTA), thermogravimetric (TGA), and dilatometric analysis. 

Ceramic Mass Preparation. The kaolin residue was prepared using the wet milling process in 

an eccentric ball mill, at a 40% mass/water ratio, for one hour. After milling, the casting slip was 

placed on a tray and dried at 110 °C for 24 h in a stove. After the drying process it was 

deagglomerated with a mortar and pestle and passed through a 200 mesh sieve and packed in plastic 

recipients. After milling of the standard mass, the suspension of ceramic raw materials was 

atomized in a spray drier, generating granules suitable for the production sequences of ceramic 

slabs, using the hot-pressing process. Its use was compatible with the ceramic mass processing 

methods used by companies that produce ceramic finish by the wet milling and rapid firing process 

in roller kilns. 

Table 1 contains the formulations studied, obtained by the combination of different proportions of 

processed kaolin residue and of the standard mixture. These formulations were mixed and 

homogenized by wet milling for one hour in an eccentric ball mill. The resulting casting slip was 

then poured into a tray and dried at 110°C for 24h. The different mixtures were deagglomerated in a 

pestle and mortar and packed in duly identified plastic bags. 

Table 1 – Formulations of the masses studied. 

Test Specimens. The water moisture content of the different formulations, in powder form, were 

adjusted by 7% (±1) of mass and then granulated in a 65 mesh sieve. The granulated powder was 

separated into 14 g portions to obtain test specimens (TS) of the same mass. Five 60 x 20 x 5 TS 

were manufactured for each composition, for uniaxial pressing under a pressure of 50 MPa. After 

the pressing stage, the test specimens (TS) were dried in a kiln at 110 °C for 24 h. The sinterization 

process was then initiated in an electric kiln, in groups of five samples for each sinterization 

temperature (1210 °C, 1230 °C and 1250 °C), with a fixed heating rate of 20 ºC/min until the final 

temperature was reached. The time limit was fixed at 15 minutes, and the experiments were carried 

out in the laboratory of ceramic materials (LMC) engineering of UFRN. A group of samples, 

representative of all the formulations, from SM0 to SM32, was also sinterized in an industrial kiln. 

This procedure was adopted to determine whether the ceramic masses obtained would be applicable 

in industrial processes, as well as to compare and establish correlations with laboratory data.  

After the sinterization process, the test specimens were characterized by X-ray diffraction (XRD) 

and scanning electronic microscopy (SEM). We performed microstructural evolution analysis of the 

Raw Materials Composition (% weith) 

 SM0 SM1 SM2 SM4 SM8 SM16 SM32 

Kaolin Residue (RC) 0 1 2 4 8 16 32 

Standard Mass (SM) 100 99 98 96 92 84 68 
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test specimens (TS) sinterized at various temperatures and with the addition of kaolin residue 

ranging between 0% and 32% of mass, from SM0 to SM32 respectively. After polishing, the TS 

were submitted to 2% acid fluoride (HF) in water.  

Results and Discussions 

     Chemical and Mineralogical analyses. Table 2 contains the chemical analysis results of the 

kaolin residue studied, in percentage mass, in the form of oxides. Table 3 shows the X-ray 

diffraction results of the kaolin residue in question.  

Table 2 – Chemical analysis of kaolin residue obtained by XRD. 

Material SiO2(%) Al2O3(%) Fe2O3(%) K2O(%) CaO(%) Na2O(%) MgO(%) 

Kaolin Residue 44,25 48,66 1,02 5,24 0,0 0,0 0,44 

Table 3 – Qualitative analysis of the crystalline phases of kaolin residue. 

Material Phases Crystalline 

Kaolin Residue Kaolinite Muscovite Mica Quartz 

The results obtained indicate that kaolin residue has a moderate alumina/silica ratio (>1:1) and a 

low iron oxide content of around 1%. It can act as a structure-forming raw material, even at high 

temperatures (> 1100 ºC). Another notable point is the elevated potassium oxide content observed 

in kaolin residue. The presence of this oxide leads to the formation of an abundant liquid phase 

above 1100 ºC. Because of the high alumina and low Fe2O3 and MgO content, this liquid phase may 

behave as a high-viscosity liquid phase and/or as a transient liquid phase, which is desirable for 

obtaining products with higher physical and mechanical properties. 

Figure 1 shows the X-ray diffractogram of kaolin residue. The result presented indicates that kaolin 

residue is composed of kaolinite, muscovite mica and quartz, which agrees with the results obtained 

in X-ray fluorescence analysis, where the oxides belonging to these phases and theoretically 

quantified by the rational analysis shown in Table 4 are presented.  

 

 

 

 

 

  

 

           

  Figure 1 – X-ray diffraction analysis of the kaolin residue. 

Table 4 – Rational analysis of kaolin residue. 

Material Quartz Hematite Muscovite Mica Kaolinit

e 

Acessories* 

Kaolin Residue 4.0 1.0 45.0 49.0 1.0 

* all the components that for some reason are not identified in one of the analyses mentioned are included. 

Based on the results obtained, the kaolin residue analyses showed that it consists of kaolinite and 

muscovite mica, as main phases, and quartz as minority phases. Kaolinite is characterized as an 

excellent structure creator over a wide range of firing temperatures, and muscovite mica may act as 
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a liquefying medium at higher sinterization temperatures. Quartz decreases mass retraction, because 

during liquid phase formation it behaves as if it was the main element of the material.  

Structural and Morphological Characterization of the Sinterized Material 

XRD Analysis. Given that the production process of the industry has a maximum temperature of 

1230 ºC for porcellanato production, this temperature was analyzed for purposes of comparison. 

Transformations were observed in the phases occurring during the firing cycles and a comparison of 

the results showed that the phases formed in the laboratory cycle were the same as those found in 

the test specimens sinterized in an industrial roller kiln, which validates the process and the cycle 

adopted in the laboratory and confirms the reliability of the results obtained. Figures 2 to 6 show the 

results of mineralogical analysis by X-ray diffraction of the test specimens sinterized in the kilns of 

the ceramic materials laboratory (LMC) at UFRN and in an industrial roller kiln. The aim of this 

analysis was to confirm if the firing cycle adopted in the laboratory was forming the same phases 

found in the test specimens sinterized in an industrial kiln.  

The phases identified by X-ray diffraction analysis are the same for the two sinterization situations; 

that is, quart and mullite were found in both an industrial roller kiln and the LMC kiln at UFRN. 

The mullite originated in the kaolin present in the standard mass and in the residue added to it. This 

finding confirms that, even in the composition with the largest amount of kaolin residue (SM32), its 

presence did not compromise or impede the formation of the main phases of the final product, but 

rather, contributed to a greater formation of the vitreous and mullite phase. This, in turn, increased 

the apparent specific mass and the mechanical resistance of the final product when compared to the 

standard mass (SM0) in compositions with addition of up to 16% of kaolin residue. Mullite is 

formed from amorphous spinel and aluminum silicate, obtained at 985 ºC from clays such as 

kaolinite, illite, in addition to other aluminum silicates as a consequence of the onset of the first 

formation of the liquid phase, which also occurs around this same temperature (the euthetic 

temperature of feldspar-K + SiO2), which causes the reaction of the liquid formed to react with the 

SiO2 eliminated from the metakaolinite.  Al2O3 and SiO2, originating in the metakaolinite, 

transformed into primary mullite with very small lamellar crystals that aggregate where kaolinite 

once was present, which can be confirmed by microstructural analysis. With the continuously 

increasing temperature, from around 1150 ºC to 1250 ºC, the primary mullite aggregates are 

penetrated by alkaline ions originating in the feldspar and muscovite mica and the impoverishment 

of alkalines from the  K2O - Al2O3 - SiO2 system enables secondary mullite crystallization [5]. 

An increase in the abscissa axis on the diffractogram is observed, whereas some existing peaks on 

the raw materials diffractograms cease to exist. This indicates a larger amount of amorphous phases, 

part of which is the vitreous phase generated by the dissolution of the alkaline metals present in the 

raw materials. Another point to consider is that the sinterization reactions are occurring at lower 

temperatures than expected (1230 ºC), which enables a reduction in sinterization temperature and of 

the maximum firing temperature during the industrial process. 

This characteristic is explicit in Figures 7 to 9, where some of the X-ray diffractograms of the 

ceramic masses sinterized at 1210 ºC in the LMC kiln at UFRN are presented. These diffractograms 

show that the phases present in the final product are the same as those found in the diffractograms 

of the masses sinterized at 1230 ºC; that is, quartz and mullite, although the intensities of the 

characteristic peaks are lower. This situation may indirectly reflect the difference between the 

degree of crystallization of mullite formed at the aforementioned temperatures. This could have a 

considerable influence on the physical and mechanical properties of the sinterized material. 

The X-ray diffractogram of the SM0 formulation, the standard mass without the presence of kaolin 

residue, at 1210 ºC also exhibits the same phases present in the diffractograms of the masses with 

the presence of kaolin residue. However, to determine if a possible reduction in sinterization 

temperature can be performed, even without the presence of residue in the mass, microstructural 

analysis of the sinterized material using a scanning electron microscope was carried out.  
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Figure 2 – Mineralogical analysis by XRD of SM0 sinterized 

at 1230 ºC in the LMC oven at UFRN. 
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Figure 3 – Mineralogical analysis by XRD of SM0 

sinterized at 1230 ºC in an industrial roller kiln. 

Figure 4 – Mineralogical analysis by XRD of SM8 

sinterized at 1230 ºC in the LMC oven at UFRN. 

Figure 5 – Mineralogical analysis by XRD of SM8 

sinterized at 1230 ºC in an industrial roller kiln. 
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Figure 6 – Mineralogical analysis by XRD of SM32 

sinterized at 1230 ºC in the LMC oven at UFRN. 
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Microstructural Characterization by SEM. The samples formed by the standard composition 

generally show a microstructure consisting of primary mullite and quartz grains enveloped by a 

vitreous phase. The results obtained by X-ray diffraction (Figure 9) corroborate the presence of 

these phases. A detailed microstructural examination of the standard samples was conducted and in 

few microstructural sites was it possible to identify the formation of secondary mullite formation. 

The micrography of Figure 11, showing the standard sample (SM0), treated at 1210 
o
C, illustrates 

one of the rare microstructural occurrences in which it was possible to identify the presence of 

secondary mullite. In this case, the secondary mullite formations are always associated to a massive 

formation of primary mullite crystals. The presence of silicon as the major element and aluminum as 

the minor element was observed in the three points analyzed. It was also found that the amount of 

aluminum increases slightly from position A to C and from C to B. This result is an indication that 

the primary mullite predominant in the C region is being dissolved by the surrounding vitreous 

phase and recrystallizing in the form of secondary mullite acicular crystals. Point A corresponds to a 

region abundant in silica-rich vitreous phase. This type of microstructural occurrence is typical of 

systems that develop little liquid phase or that are submitted to a very short firing limit. In these 

systems the presence of secondary mullite is observed exclusively in regions of internal pores with 

an interface between the primary mullite and the liquid phase formed by feldspar fusion. Figure 11 

shows this type of occurrence. The micrography in Figure 10b corresponds to the enlargement of the 

region highlighted in Figure 10a. This micrography clearly shows the formation of secondary 

mullite acicular crystals.  
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Figure 7 – Mineralogical analysis by XRD of SM0 

sinterized at 1210 ºC in the LMC kiln at UFRN. 
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Figure 8 – Mineralogical analysis by XRD of MP8 

sinterized at 1210 ºC in the LMC kiln at UFRN. 
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Figure 9 – Mineralogical analysis by XRD of SM32 

sinterized at 1210 ºC in the LMC kiln at UFRN. 
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Figure 10 – SEM micrography of SM0 sinterized at 1210 ºC in the LMC kiln at UFRN. 

Figure 11 corresponds to standard formulation micrography, sinterized at a temperature of 1230 °C. 

It shows that a rise of 20 
o
C causes a slight increase in the amount of secondary mullite.  

Figure 11b corresponds to an enlargement of the region shown in Figure 11a. Chemical 

microanalysis results show an agreement between the intensities of aluminum and silicon peaks and 

the type of morphology corresponding to each point analyzed. Thus, point A, which shows a 

qualitatively lower amount of aluminum, corresponds to a region abundant in silica-rich vitreous 

phase. Point B shows an increase in the amount of aluminum and the presence of acicular crystals 

associated to secondary mullite formation. Point C exhibits an intermediate situation to the two 

cases, involving the massive formation of primary mullite and of the aluminum-rich vitreous phase, 

after which occurs the nucleation and growth of secondary mullite crystals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 – SEM micrography of SM0 sinterized at 1230 ºC in industrial roller kiln. 

The microstructural characterization of the entire series of samples containing residue showed its 

effect on microstructural evolution. The results corresponding to 2%, 4% and 16% of residue will 

be presented to better emphasize the microstructural evolution. 

 Figure 12 contains the micrography of sample SM2, sinterized at 1210 
o
C. The results show that 

the sample treated at 1210 
o
C exhibited a microstructure with better secondary mullite crystal 

formation than that of the residue-free sample. This being so, the presence of kaolin residue 

contributes to improving secondary mullite formation. This result may be attributed to the increased 

amount of vitreous phase caused by the introduction of mica into the system.  
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Figure 12 – SEM micrography of SM2 sinterized at 1210 ºC in the LMC kiln at UFRN. 

On the other hand, the increase in sinterization temperature to 1230
 o

C led to the formation of a 

microstructure with distinct characteristics, as shown in Figure 13 (SM2 - 1230 
o
C), where the 

presence of mullite acicular crystals can be observed. However, they are larger and exhibit a 

morphology that is not very characteristic of secondary mullite crystals; that is, an overlapping 

needle pattern. This result may be associated to the presence of mica associated to the increased 

temperature, leading to the formation of a larger amount of liquid phase. This liquid phase is 

capable of dissolving part of the primary and secondary mullite crystals and also of changing the 

nucleation and growth process of the secondary mullite crystals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 – SEM  micrography of SM2 sinterized at 1230 ºC in industrial roller kiln. 

Figure 14 shows the micrography of the MP4 sample sinterized at a temperature of 1210 
o
C. The 

results show that the increased amount of residue contributes to increase the formation of secondary 

mullite. This can be clearly seen in the micrography. Figure 14b shows an enlargement of the region 

depicted in Figure 14a. The results confirm the presence of an intense formation of secondary 

mullite acicular crystals. Thus, at point A the larger amount of aluminum is associated to the 

presence of secondary mullite and point B shows a larger amount of silica and a morphological 

characteristic in the vitreous phase.  
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Figure 14 – SEM micrography of MP4 sinterized at 1210 ºC in the LMC kiln at UFRN. 

Figure 15 shows the micrography of sample SM4 sinterized at a temperature of 1230 
o
C. The results 

show that an increase in residue associated to an increase in sinterization temperature provokes a 

reduction in secondary mullite formation. This behavior may be associated to the increased amount 

of liquid phase, owing to the larger residue content and to the higher sinterization temperature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 – SEM micrography of SM4 sinterized at 1230 ºC in industrial roller kiln. 

Figure 16 shows the micrography of sample SM16 sinterized at a temperature of 1210 
o
C. In this 

case, no secondary mullite was found, but only the indication of primary mullite enveloped in the 

vitreous phase.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 16 – SEM micrography of SM16 sinterized at 1210 ºC in the LMC kiln at UFRN. 

Figure 17, SM16 sinterized at 1230 ºC, shows that microstructure morphology undergoes a marked 

change; that is, the formation of massive primary mullite crystals. 
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Figure 17 – SEM micrography of SM16 sinterized at 1230 ºC in industrial roller kiln. 

As a consequence of the large liquid phase formation, due to the presence of mica, by the addition 

of kaolin residue, it is believed that this behavior positively contributes to increased resistance of the 

final product. Accordingly, the results of microstructural analysis indicate that the presence of 

residue increases the presence of mullite with acicular crystalline characteristics.  

This type of crystal occurs preferentially dispersed in the vitreous phase and may act as 

reinforcement in this phase, behaving like a ceramic composite. Thus, the presence of secondary 

mullite improves the mechanical properties of the vitreous matrix.  

Conclusions 

The results of chemical and microstructural analyses of sinterized test specimens confirmed that all 

the phases necessary for the final product were present in the masses produced with kaolin residue, 

not compromising their formation in any way. 

- There is a tendency toward decreased sinterization temperature, owing to the maturation of 

the mass before the temperature currently used in the industrial sinterization process, which means 

that in the formulation containing kaolin residue, all the processes are occurring before what is 

taking place in the standard mass without the addition of kaolin residue, indicating a possible 

decrease in sinterization temperature, resulting in reduced energy costs in the industry, a shorter 

sinterization cycle and consequent increase in company productivity.   

- Furthermore, these results also provide another guideline to be adopted: the reduction of 

feldspar in the standard mass, given that mica is contributing directly to formation of the liquid 

phase, by acting as a liquefier, which is the function of the feldspar present in this standard mass. 

The reduction in feldspar in the standard mass would make the mass less expensive, given that 

feldspar is a costly raw material, in contrast to kaolin residue. An important fact is that kaolin 

residue, which continues to be discarded by the producing companies as a worthless material, could 

be considered a promising liquefying material in the floor tile and ceramic finishing industries, due 

to the large amount of muscovite mica present in its composition, or as a structure-forming material, 

owing to the kaolin, in addition to promoting clean firing and increasing the value of the final 

product 
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Resumo. Os íons cloretos são os principais agentes iniciadores de corrosão de armaduras em 

estruturas de concreto armado, isso se deve a sua capacidade de destruir a película passivadora 

gerada pelo cimento Portland. O objetivo deste trabalho é estudar os efeitos da adição de sílica 

da casca arroz, obtida por meio de queima em leito fluidizado, na durabilidade de concretos, a 

base de cimento CPII-Z, frente à penetração de íons cloretos. Neste trabalho foram analisadas, 

além da mistura referência, outras três misturas, nas quais foi substituído o cimento Portland 

por sílica de casca de arroz, nos teores de 3%, 5% e 10%. Para a avaliação da durabilidade 

destes concretos a penetração de íons cloretos foram adotados dois métodos; ensaio acelerado 

de penetração de íons cloretos, conforme ASTM [1] e o ensaio de penetração de íons cloretos 

por imersão em solução salina. Também foram realizados ensaios de resistência à compressão 

axial para análise do comportamento mecânico dos concretos estudados. Os ensaios foram 

realizados aos 56 dias e aos 91 dias de idade. As amostras provenientes das misturas contendo 

sílica da casca de arroz apresentaram uma redução da profundidade média da penetração de 

íons cloretos e da carga passante, sendo que a mistura contendo 5% de sílica foi a que 

apresentou resultados mais satisfatórios, reduzindo em aproximadamente 25% o valor da carga 

passante no ensaio acelerado, realizado aos 91 dias. A profundidade de penetração da solução 

salina nos ensaios de imersão foi de aproximadamente 15% menor para as misturas contendo 

sílica de casca de arroz em relação à mistura de referência. 

Introdução 

O aquecimento do setor da construção civil no país acarreta um aumento substancial na demanda do 

uso de concretos, devido a sua grande importância para o setor. Segundo Helene e Andrade  [2] o 

concreto de cimento Portland é o mais importante material estrutural e de construção civil da 

atualidade, podendo ser considerado como uma das descobertas mais interessantes da história do 

desenvolvimento da humanidade e sua qualidade de vida. O cimento Portland é o principal material 

constituinte do concreto, porém, seu custo é expressivo e sua produção gera impactos ambientais. 

Tendo em vista a necessidade da redução do consumo de cimento, tanto do ponto de vista ambiental 

como econômico, sem que haja perda das propriedades físicas, químicas e de durabilidade que esse 

oferece ao concreto, estudos vêm utilizando adições minerais ao cimento de diversos rejeitos 

industriais e agroindustriais com o intuito de manter e até mesmo melhorar as propriedades físico-

mecânicas dos concretos. Dentre estas adições minerais pode-se citar a utilização de cinza volante, 

escória de alto forno e cinza da casca de arroz  [3]. Pode-se atribuir, efeitos físicos e químicos as 

mudanças nas propriedades de produtos cimentícios produzidos com adições minerais. O principal 

efeito físico das adições minerais ao concreto é o efeito fíler. É atribuído ao efeito fíler a redução do 

mailto:gabrielgmendes@hotmail.com
mailto:ederlimarangon@gmail.com
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número de vazios, devido a adição de pequenas partículas, cujo diâmetro médio deve ser semelhante 

ou menor que o das partículas de cimento [4]. Segundo Dal Molin  [5] o efeito químico das adições 

minerais está associado à capacidade de reação com o hidróxido de cálcio Ca(OH)2, formado 

durante a hidratação do cimento Portland, para formar os silicatos de cálcio hidratado adicionais (C-

S-H). Estes silicatos formados tendem a preencher os vazios capilares, aumentando a resistência da 

pasta de cimento, na zona de transição, que é a principal fonte de microfissuras nos concretos. A 

substituição parcial de cimento por sílica da casca de arroz tornou-se uma alternativa interessante 

para a redução dos custos das estruturas e do impacto ambiental, tanto o gerado na produção do 

Cimento Portland, quanto o do descarte inadequado da casca do arroz ou da cinza, utilizada na 

geração de energia. Porém, sua eficiência como material pozolânico está associada ao controle 

adequado da temperatura de queima do material e o processo de moagem. A sílica de casca de arroz 

que foi utilizada neste trabalho é proveniente de um processo de moagem controlada e combustão 

em leito fluidizado, onde existe um controle do gradiente de temperatura, gerando uma sílica 

amorfa. Marangon et al. [6] estudaram o potencial pozolânico da sílica da casca de arroz utilizada 

neste trabalho e obtiveram índices de atividade pozolânica superiores aos mínimos prescritos por 

norma para caracterização como material pozolânico.    

Materiais  

Agregados. O agregado graúdo utilizado neste trabalho é de origem basáltica e é comercializado 

no município de Alegrete-RS. O agregado miúdo foi obtido no leito do Rio Ibicuí no município de 

Manoel Viana-RS. Os resultados obtidos na caracterização física dos agregados são apresentados na 

Tabela 1. Na Figura 1 são mostradas as respectivas curvas granulométricas. Os ensaios seguiram as 

prescrições descritas na ABNT. 

Tabela 69: Características físicas dos agregados. 

Ensaio Areia Fina Areia Grossa Brita 

Módulo de Finura  1,37 3,47 6,38 

Dimensão Máxima Característica (mm) 0,60 4,75 19,00 

Massa Específica (kg/dm³) 2,63 2,62 2,89 

Massa Unitária (kg/dm³) 1,53 1,59 1,45 

 

 
Figura 56: Curvas granulométricas dos agregados. 

Sílica de casca de arroz e cimento Portland. A sílica utilizada é da marca SILCCA NOBRE, 

comercializada no município de Alegrete-RS pela empresa Pilecco Nobre Alimentos LTDA. A 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
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sílica de casca de arroz é obtida através de um processo de controle de combustão por meio de leito 

fluidizado. Esse processo melhora a eficiência da queima, resultando em uma sílica mais amorfa. O 

Cimento Portland utilizado é do tipo CPII Z de fabricação da Supremo Cimentos. Esse tipo de 

cimento foi utilizado, uma vez que é o tipo de cimento Portland brasileiro comercializado na região. 

A Tabela 2 apresenta as características físico-químicas da sílica de casca de arroz e do cimento 

Portland. 

Tabela 70: Características físico-químicas da sílica de casca de arroz e do cimento Portland. 

Sílica de Casca de Arroz Cimento Portland CP II-Z 

Perda ao fogo 3,50% Perda ao fogo 5,34% 

Dióxido de Silício - SiO2 91,48% Óxido de Magnésio - MgO 5,87% 

Óxido de Cálcio – CaO 0,36% Anidrido Sulfúrico – SO3 2,70% 

Óxido de Magnésio – 

MgO 
0,32% Anidrido Carbônico – SO3 4,37% 

Óxido de Ferro - Fe2O3 0,05% Resíduo Insolúvel – RI 12,80% 

Óxido de Alumínio - Al2O3 0,00% Equivalente Alcalino em Na2O 0,74% 

Óxido de Sódio - Na2O 0,04% Finura – Peneira 0,075 mm 3,10% 

Óxido de Potássio - K2O 1,40% Água da Pasta de Consistência Normal 26,80% 

Óxido de Manganês – MnO 0,32% Início de Pega (min) 246 

Anidrido Sulfúrico - SO3 0,15% Fim de Pega (min) 330 

Pentóxido de Difósforo - P2O5 0,45% Expansibilidade de Le Chatelier – a quente (mm) 0,55 

Área Específica 21142m²/kg Área Específica 374m²/kg 

A Figura 57 mostra a análise granulométrica a laser da sílica de casca de arroz e do cimento CP II-

Z. 

 

Figura 57:Curvas granulométricas da sílica de casca de arroz e do cimento CP II-Z. 

Aditivo. O aditivo utilizado é do tipo redutor de água – Polifuncional, e tem massa específica 

igual à 1,18 g/cm
3
. Este aditivo pode reduzir o consumo de água em até 15%, é produzido pela 

empresa GRACE com o nome comercial de MIRA 34. 

Métodos 

Método de dosagem. A dosagem dos concretos foi realizada segundo o método IPT/EPUSP, de 

Helene e Terzian [7]. O cimento foi substituído, parcialmente, em volume por sílica de casca de 

arroz. As porcentagens de substituição foram definidas de acordo com as porcentagens utilizadas 
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por concreteiras da região para tornar o trabalho mais fidedigno ao uso do material. A Tabela 3 

apresenta as misturas estudas e o consumo de materiais por m³. 

Tabela 71: Misturas produzidas. 

Misturas 

Consumo de materiais em kg/m³ 

Cimento Areia Fina  Areia Grossa Brita 
Sílica de casca de 

arroz 
Água 

Ref. 359,28 493,85 404,6 1070,95 -  179,64 

3% 348,50 493,85 404,6 1070,95 7,47 179,64 

5% 341,32 493,85 404,6 1070,95 12,44 179,64 

10% 323,35 493,85 404,6 1070,95 24,89 179,64 

Ensaio acelerado de penetração de cloretos. O ensaio foi realizado conforme descrito na 

ASTM  [1], que consiste em acoplar um corpo de prova cilíndrico, de 100 mm de diâmetro e 50 mm 

de espessura, entre duas células de acrílico. Em uma dessas células contém solução de hidróxido de 

sódio (NaOH) 0,3N, e na outra contém solução de 3% cloreto de sódio (NaCl). Em uma das células 

aplica-se uma diferença de potencial de 60V e são realizadas leituras da corrente passante a cada 

trinta minutos em um intervalo de seis horas, então, é obtida a carga passante através da Equação 1. 

Posteriormente as amostras são classificadas, qualitativamente, conforme será apresentado na na 

tabela 4. 

Q = 900 (I0 + 2 I60 + ...+ 2 I330 + I360)                                                                                       (2)  

Em que: 

Q= Carga total passante, em Coulomb(C). 

I0= Corrente logo após a aplicação da diferença de potencial, em Ampères. 

It= Corrente em “t” minutos depois da aplicação da diferença de potencial, em Ampères. 

Tabela 72: Classificação da penetração de íons cloretos com base na carga passante 
Carga Total Passante (C) Penetração De Íons Cloretos 

>4000 Alta 

2000-4000 Moderada 

1000-2000 Baixa 

100-1000 Muito Baixa 

<100 Desprezível 

Fonte: ASTM  [1] 

Usualmente é retirada apenas uma fatia do meio de cada corpo de prova moldado. No caso de 

corpos-de-prova de dimensões 100x200mm são eliminados 75% da amostra. Porém, Medeiros [8] 

comprovou em seu trabalho que não existe influência significativa nos resultados de penetração de 

cloretos em ensaios retirando mais de uma fatia da porção central de um único corpo-de-prova de 

100x200mm. Sendo assim, neste trabalho optou-se pela retirada de duas fatias centrais de cada 

corpo-de-prova. Para a determinação da penetração de cloretos por meio do ensaio acelerado, foram 

moldados 16 corpos de prova com dimensões de 100x200mm, divididos em 4 por mistura, 2 para 

ensaio aos 56 dias de idade e 2 aos 91. Após 55 dias de cura por imersão, do centro de cada amostra 

foram extraídas 2 fatias de 50x100mm, totalizando 4 fatias por mistura. Esses procedimentos foram 

repetidos aos 90 dias de idade para uma segunda avaliação. Ao completarem 55 e 90 dias de cura 

imersa, todas as amostras foram submetidas ao pré-condicionamento prescrito na ASTM  [1], que 

consiste em:  

 Aplicação e secagem de uma camada de verniz poliuretânico na face curva das amostras; 

 Aplicação de vácuo, por 3 horas, a uma pressão de 50 mm Hg; 

 Aplicação de vácuo submerso em água deionizada, por 1 hora, a uma pressão de 50 mm Hg; 

 Imersão em água deionizada por um período de 18 + ou – 2 horas. 
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A figura 3 mostra as etapas de preparo e de pré-condicionamento das amostras que foram utilizadas 

no ensaio acelerado de penetração de íons cloretos desta pesquisa, no laboratório de materiais de 

construção civil da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA. 

 
Figura 58: Etapas para execução do ensaio acelerado de penetração de íons cloretos. 

A Figura 59 mostra o ensaio acelerado de penetração de íons cloretos em andamento, para obtenção 

da carga passante. 

 
Figura 59: Ensaio acelerado de penetração de íons cloretos. 

Após o ensaio acelerado todas as amostras foram rompidas por compressão diametral. Em seguida, 

foi aspergido nitrato de prata, que ao entrar em contato com a região que possui cloretos livres 
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adquire coloração clara. A Figura 60 mostra a reação do nitrato de prata com a região atacada por 

cloretos, tornado possível à medida da profundidade da penetração de íons cloretos. 

 

 

Figura 60: Profundidade da penetração de íons cloretos após ensaio acelerado. 

Ensaio de penetração de cloretos por imersão em solução salina. Este ensaio consiste em 

moldar corpos-de-prova de 100x200mm, que são cortados ao meio com o auxílio de uma serra 

diamantada obtendo assim amostras de 100x100mm. Estas amostras têm suas duas faces retas 

impermeabilizadas com verniz poliuretânico, permitindo que a penetração de íons cloretos ocorra 

apenas na face curva da amostra. Posteriormente são submersas completamente em solução salina 

de 31,94 g de NaCl por litro de água deionizada, em condições semelhantes a encontradas no mar. 

Ao serem retiradas do período de imersão, as amostras devem lavadas superficialmente em água 

corrente e rompidas por compressão diametral. Nessas fatias rompidas diametralmente é aspergido 

uma solução de nitrato de prata (AgNO3). Este procedimento faz com que seja gerada duas regiões 

de coloração bem definidas na amostra. Uma de coloração marrom corresponde à região livre da 

ação de cloretos e outra esbranquiçada que representa a região que contém cloretos. Essa diferença 

colorimétrica possibilita a verificação da profundidade da penetração dos íons cloretos por meio de 

imagens digitais e o auxílio do software AutoCAD. A Figura 61 mostra esquematicamente o 

funcionamento do ensaio de penetração de íons cloretos por imersão em solução salina.  

 
Figura 61: Procedimentos para ensaio de íons cloretos por imersão. 

Fonte: SACILOTO [9] 
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Para verificação da profundidade média da penetração de cloretos, foi realizada a moldagem de 4 

corpos-de-prova de 100x200mm, para cada uma das quatro misturas, totalizando 16 corpos-de-

prova. Logo após a moldagem os corpos de prova foram submetidos a cura por imersão em água 

durante 28 dias. Após esse período de cura imersa, estes foram serrados, obtendo-se 32 amostras de 

100x100mm. Foram utilizadas 4 amostras por mistura para ensaio aos 28 dias de imersão em 

solução salina (56 dias de idade). O processo foi repetido após as amostras completarem 56 dias 

imersos em solução salina (91 dias de idade). Os procedimentos dos ensaios foram de acordo com 

AASHTO [10] 

Análise dos resultados 

Os valores de resistência à compressão foram obtidos por meio de média aritmética de 5 amostras, 

sendo que, foram desprezados valores com coeficiente de variação superior à 10%. O Gráfico 11 

mostra os valores de resistência à compressão axial dos concretos para as diferentes idades. 

 
Gráfico 11: Resistência à compressão axial dos concretos  

No Gráfico 11 é possível observar um ganho de resistência aos 56 dias em todas as misturas 

analisadas. Pode-se verificar também que as misturas que possuem substituição parcial do cimento 

por sílica de casca de arroz obtiveram um acréscimo de resistência ao concreto em todas as idades 

estudadas. Além disso, é possível observar que a mistura que apresentou o maior ganho de 

resistência à compressão foi a contendo 5% de sílica de casca do arroz. 

O Gráfico 12 mostra os resultados obtidos da carga passante para todas as misturas analisadas e a 

classificação qualitativa indicada pela norma ASTM  [1], apresentada na tabela 4. Após a obtenção 

dos os resultados da corrente passante ao longo das seis horas de ensaio acelerado, foi calculada a 

carga passante conforme a equação 1, apresentada anteriormente.  
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Gráfico 12: Correlação entre carga passante pelo ensaio acelerado para as diferentes misturas.  

O Gráfico 12 mostra que apenas a mistura de 5% ensaiada aos 91 dias pode ser classificada como 

“muito baixa” quanto à susceptibilidade de penetração de íons cloretos, tendo em vista que 

apresentou um valor de carga passante igual à 998,69 Coulomb. Portanto, esse valor encontra-se 

abaixo de 1000 Coulomb, onde é o limite máximo para a classificada como “muito baixa”. 

Analisando os resultados obtidos das amostras ensaiadas aos 91 dias é possível observar que todas 

as misturas são classificadas como “baixa” e “muito baixa”. Cabe salientar que os resultados com 

substituição de 5% convergem, uma vez que para a maior resistência à compressão foi obtida a 

menor carga passante, ou seja, pode-se concluir que quanto maior a resistência menor a carga 

passante e mais durável a penetração de íons cloretos é o concreto. 

Após os ensaios acelerados de penetração de íons cloretos, as amostras foram rompidas por 

compressão diametral, e em seguida foi aspergido a solução de nitrato de prata, para que reagisse 

com a região contaminada por cloretos, tornando possível medir a profundidade da penetração de 

cloretos.  

No gráfico 3 são mostradas as correlações de carga passante e a profundidade da penetração de íons 

cloretos para as diferentes idades de ensaio. Também é possível observar que a menor profundidade 

de penetração ocorreu para a mistura contendo 5% de substituição, seguida da mistura contendo 3%. 

Importante salientar, que todas as misturas contendo sílica de casca de arroz apresentaram 

profundidades de penetração menores que a mistura de referência para ambas as idades estudadas. 

Dessa forma justifica-se o uso desse resíduo no concreto, pelo benefício proporcionado.  
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Gráfico 13: Correlação entre carga passante e a profundidade da penetração de íons cloretos. 

Os valores obtidos no ensaio de penetração de íons cloretos por imersão em solução salina são 

mostrados no Gráfico 14. Fica evidenciado o acréscimo da profundidade de imersão da região 

atacada pela ação de íons cloretos quanto maior o tempo que as amostras ficaram imersas em 

solução salina. Também pode-se observar no gráfico a redução da profundidade da penetração de 

íons cloretos em todas as misturas que contém sílica da casca do arroz, sendo que a mistura 

contendo 5% de sílica de casca de arroz apresentou uma redução da profundidade da penetração de 

aproximadamente 57% quando exposta por 28 dias em solução salina. 

 
Gráfico 14: Profundidade média da penetração de íons cloretos em solução salina. 

Conclusões 

As principais conclusões referentes ao presente trabalho são listadas a seguir. 

- Os resultados de resistência à compressão axial mostraram-se inversamente proporcionais aos de 

penetração de íons cloretos, tanto no ensaio acelerado como no ensaio de imersão em solução salina, 

ou seja, quanto maior a resistência à compressão axial menor é a suscetibilidade deste concreto a 

ação de íons cloretos. 

- As misturas contendo teores de 3 e 10% de sílica da casca do arroz obtiveram resultados 

semelhantes e demonstraram uma pequena vantagem em relação ao concreto produzido apenas com 
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cimento Portland. A mistura com substituição parcial de cimento Portland por sílica da casca de 

arroz no teor de 5%, foi a que apresentou melhores resultados, sendo que, o concreto produzido com 

este teor pode ser descrito como um concreto com capacidade de penetração de íons cloretos “muito 

baixa”, segundo a classificação da ASTM [1]. 

- A profundidade média da penetração de íons cloretos em solução salina, foi aproximadamente 

15% menor para as misturas contendo sílica de casca de arroz em relação à mistura de referência. 

- Os resultados comprovam que as misturas contendo sílica de casca de arroz trouxeram benefícios 

aos concretos quanto à proteção ao ataque por íons cloretos, tornando a sílica de casca de arroz uma 

alternativa para aumentar a durabilidade de estruturas de concreto. 

- O uso de sílica da casca do arroz, em teores adequados, pode ser uma alternativa sustentável e 

tecnicamente viável para o desenvolvimento de estruturas de concreto mais duráveis. 
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Resumo. A redução da exploração de recursos naturais não renováveis tem sido uma das constantes 

preocupações associadas à preservação do meio ambiente que, simultaneamente, encoraja a 

aplicação de materiais alternativos. Assim, ao longo dos últimos anos a sustentabilidade ambiental 

tem vindo a exigir um progressivo aumento da valorização de resíduos na construção. A utilização 

de diferentes tipos de resíduos com possibilidades de valorização em obras geotécnicas encontra-se 

em estádios diferentes de investigação quanto à possibilidade de valorização, quer a nível nacional, 

quer internacional. Os que se encontram em fase mais avançada (escórias de aciaria, escórias de 

incineração de resíduos sólidos urbanos, RCD) admitem, para já, apenas a possibilidade de 

utilização como materiais granulares em bases e sub-bases de vias rodoviárias. A valorização dos 

Resíduos de Construção e Demolição em aterros reforçados com geossintéticos é uma área 

praticamente não explorada. Neste trabalho identificam-se as linhas gerais de um projeto de 

investigação, em desenvolvimento na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 

envolvendo o estudo da aplicação sustentável de Resíduos de Construção e Demolição em aterros 

reforçados com geossintéticos, apresenta-se um breve estado de arte sobre a aplicação de RCD 

reciclados em obras geotécnicas, apresentam-se e discutem-se alguns resultados de ensaios de 

caracterização da interfaces entre um RCD e uma geogrelha. Os resultados preliminares obtidos 

permitem concluir que os RCD podem vir a constituir uma alternativa viável aos solos naturais 

utilizados habitualmente como material de aterro em estruturas de contenção. 

Introdução 

Ao longo dos últimos anos a sustentabilidade ambiental tem vindo a exigir um progressivo aumento 

da valorização de resíduos na construção. A Comissão Técnica de Valorização de Resíduos em 

Obras Geotécnicas (CT-VROG) da Sociedade Portuguesa de Geotecnia (SPG) identificou 

recentemente um conjunto de resíduos com possibilidades de valorização em obras geotécnicas, de 

entre os quais se destacam: os resíduos de exploração de pedreiras; as escórias da combustão do 

carvão; as escórias de aciaria; os resíduos de pneus usados; os resíduos de construção e demolição e 

as escórias de incineração de resíduos sólidos urbanos. 

Embora os diferentes resíduos identificados se encontrem em estádios diferentes de investigação 

quanto à possibilidade de valorização em obras geotécnicas, quer a nível nacional, quer 

internacional, os que se encontram em fase mais avançada (por exemplo: escórias de aciaria, 

escórias de incineração de resíduos sólidos urbanos, resíduos de construção e demolição) admitem, 

para já, essencialmente a possibilidade de utilização como materiais granulares em bases e sub-

bases de estradas. A valorização dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) em aterros 

reforçados com geossintéticos é uma área praticamente inexplorada.  

O projeto “Aplicação sustentável de Resíduos de Construção e Demolição em estruturas reforçadas 

com geossintéticos” (RCD-VALOR), financiado pela FCT e em desenvolvimento na Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, tem como principal objetivo avaliar a possibilidade da 
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aplicação de RCD como material de aterro em estruturas reforçadas com geossintéticos (muros e 

taludes), estudando e analisando os fatores chave para o bom desempenho deste tipo de estruturas. 

Para atingir esse objectivo, destacam-se um conjunto de tarefas que estão propostas para o 

desenvolvimento do projeto: 

- a caracterização física, mecânica e ambiental de RCD reciclados,com diferentes granulometrias 

e proveniências, de acordo com as Normas Europeias; 

- a caracterização do comportamento de interfaces RCD/Geosintético em movimento de corte 

direto, analisando a influência do tipo de reforço, do grau de compactação, da tensão de 

confinamento e do teor em água do RCD; 

- a caracterização do comportamento ao arranque de interfaces RCD/Geosintético, analisando a 

influência do tipo de reforço, do grau de compactação, da tensão de confinamento, do teor em água 

do RCD, bem como, o efeito de solicitações cíclicas; 

- a caracterização do possível efeito de degradação causado pelo RCD sobre o comportamento 

mecânico dos geossintéticos a curto e a médio prazo; 

- a modelação numérica do comportamento de estruturas com aterro de RCD reforçado com 

geossintéticos sob condições de carregamento estático e dinâmico. 

Enquadramento legal dos RCD em Portugal. Ao longo dos últimos anos, os Resíduos de 

Construção e Demolição (RCD) têm vindo a sofrer alterações na sua classificação e legislação 

aplicável. Inicialmente, em Novembro de 1997, foram considerados como um dos nove fluxos de 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), estabelecidos pelo Plano Estratégico de Resíduos Sólidos 

Urbanos aprovado pelo governo. Posteriormente, apresentaram-se como Resíduos Industriais (RI) 

através do Plano Estratégico de Gestão dos Resíduos Industriais, estabelecido pelo do Decreto-Lei 

n.º 516/99, de 2 de Dezembro, e revisto pelo Decreto-Lei n.º 89/2002, de 9 de Abril, e até, com 

grande desvantagem, incluídos na categoria dos Resíduos Industriais Perigosos, devido à 

possibilidade da presença de componentes perigosos.  

Em 2004, para tornar mais fácil o processo de eliminação e valorização dos resíduos, é aprovada a 

Lista Europeia de Resíduos (LER), através da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, onde se 

classificam os resíduos em 20 classes, estando os RCD representados na classe 17 – Resíduos de 

Construção e Demolição. Mais tarde em 2006 são lançadas algumas especificações técnicas pelo 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) tais como: E 471 - Guia para a utilização de 

agregados reciclados grossos em betões de ligantes hidráulicos; E 472-  Guia para a reciclagem de 

misturas betuminosas a quente em central; E 473 - Guia para a utilização de agregados reciclados 

em camadas não ligadas de pavimentos; E 474 - Guia para a utilização de RCD em aterro e camada 

de leito de infra-estruturas de transporte. No ano seguinte é estabelecido o Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação (RJUE), através da Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, referindo o 

Regime da Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RGRCD), ao longo de alguns artigos 

deste documento.  

Os RCD dispõem de um quadro legislativo específico, publicado no Decreto-Lei n.º 46/2008, a 12 

de Março. Este diploma estabelece o regime de operações de gestão de RCD, compreendendo a sua 

prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte armazenamento, triagem, 

tratamento, valorização e eliminação. Em tudo o que não estiver regulado neste Decreto-Lei, em 

matéria de gestão de RCD, aplica-se o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, que institui o 

regime Geral de Gestão de Resíduos. Atualmente, o Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de Junho, altera 

o regime geral da gestão de resíduos e transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE, de 19 de Novembro, 

tendo vindo alterar os Decretos-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro, e o nº 46/2008, de 12 de Março. 

Produção e valorização de RCD em Portugal. As empresas de construção civil de grandes 

dimensões encontram-se, atualmente, sensibilizadas para a necessidade da gestão dos resíduos, 

aplicando já com alguma regularidade algumas das boas práticas ambientais. Contudo, existem boas 

práticas ambientais difíceis de serem implementadas numa situação real de obra, nomeadamente a 

reutilização de resíduos e a utilização de materiais reciclados.  
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Existem atualmente em Portugal cerca de 515 operadores de resíduos licenciados pelo Ministério do 

Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional (MAOTDR) e pela Direção 

Geral da Saúde (DGS), que recebem RCD (código 17 do LER) [1]. 

Em Portugal, tal como em vários outros países da União Europeia, não existem estimativas fiáveis 

sobre os valores de produção e valorização dos RCD. Na Tabela 1 apresentam-se estimativas de 

produção de RCD em Portugal entre 1997 e 2005. Pela análise da Tabela 1, constata-se que a 

quantificação dos RCD produzidos em Portugal é muito variável e difere consoante a fonte. Estas 

diferenças podem ser justificadas, entre outros aspectos, pelas diferentes metodologias de análise de 

dados. Os dados referentes a 2005, estimados pela Agência Portuguesa de Ambiente (APA), foram 

baseados em estimativas comunitárias, segundo as quais os RCD representavam cerca de 22% do 

total de resíduos produzidos na União Europeia, o que corresponde a 290 milhões de toneladas por 

ano. Com base na proporção apresentada para a UE, a APA, estimou para Portugal uma produção de 

7,5 milhões de toneladas de RCD. 

Prevê-se que, com o registo de dados do Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos, 

(SIRER) efetuado através do Sistema Integrado de Resíduos da Agência Portuguesa do Ambiente 

(SIRAPA), passem a existir dados consistentes para avaliar a quantificação de resíduos de 

construção e demolição em Portugal Este já se encontra em funcionamento desde 2008, tendo sido 

inseridos os dados do ano anterior, 2007, no entanto ainda não existe informação relativa à 

quantidade de resíduos produzida em Portugal [2]. 

Tabela 73: Estimativa de Produção de RCD em Portugal (adaptado de [3]) 

Ano Quantidade de RCD produzida [ton.] Fonte 

1997 3 200 000 Relatório de Symomds 

1999 219 040 PESGRI 

2001 1 282 673 INR 

2002 22 194 340 
Estudos realizados na Área 

Metropolitana do Porto 

2002 6 000 000 Projeto de Wambuco 

2002 4 403 778 IST/Quercus 

2004 11 400 000 
European Topic Centre on 

Resource and Waste Management 

2005 7 500 000 Agência Portuguesa de Ambiente 

Valorização de RCD em obras geotécnicas 

Valorização de RCD em infrastruturas rodoviárias. Atualmente a valorização de RCD em 

obras geotécnicas restringe-se, quase exclusivamente, à sua utilização como materiais granulares em 

bases e sub-bases de infraestruturas rodoviárias. O desempenho de RCD de diferentes proveniências 

(britagem de betão, britagem de alvenarias, misturas betuminosas, resíduos mistos) na construção de 

camadas de base e sub-base de infraestruturas rodoviárias tem vindo a ser analisado por diversos 

autores [4-8]. 

A nível nacional, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e o Instituto Superior 

Técnico (IST) foram pioneiros no estudo da possível valorização de RCD como agregados em 

camada de base e sub-base de infraestuturas rodoviárias [8].  

Com base em diversos estudos laboratoriais [4-8] e em resultados obtidos em trechos experimentais 

[6], pode afirmar-se que os RCD constituem cada vez mais uma alternativa viável aos agregados 

naturais a aplicar em camadas não ligadas de pavimentos rodoviários. Entre os diversos tipos de 

agregados reciclados (alvenaria britada, betão britado e misturas betuminosas), os agregados de 

betão britado têm-se revelado o material com maiores potencialidades de utilização em alternativa 

aos agregados naturais na execução de camadas de base e sub-base. Contudo, não pode ser 

esquecido que para se obter um agregado reciclado de boa qualidade, é necessário proceder-se à 

separação adequada dos materiais perigosos, bem como outras impurezas (solo, metais, madeira, 

etc.), durante as actividades de demolição optando-se por uma demolição selectiva. 
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Utilização de RCD em aterros reforçados com geossintéticos. O estudo pioneiro sobre a 

possibilidade de utilização de RCD como material de aterro em estruturas de suporte reforçadas 

com geossintéticos foi apresentado por Santos [9]. Os resultados de Santos [9] revelaram que os 

ensaios de caracterização do RCD selecionado apresentaram baixa variabilidade nas suas 

propriedades e que os valores obtidos se enquadravam nas recomendações da Federal Highway 

Administration [10] para a execução de muros de solo reforçado.  

Posteriormente, Santos [11] investigou a potencial utilização de RCD em muros reforçados com 

geossintéticos, através da construção, instrumentação e monitorização de 3 muros experimentais 

executados à escala real. Foram construídos 2 muros utilizando RCD como material de aterro e um 

terceiro muro em que foi utilizado um solo siltoarenoso. Os resultados da instrumentação revelaram 

que, a curto prazo, os muros construídos com o RCD apresentaram melhor desempenho (menores 

deformações) que o registado no muro construído com o solo siltoarenoso. 

Mais recentemente, Arulrajah et. al. [12] apresentaram um estudo sobre a caracterização da interface 

entre duas geogrelhas e três agregados reciclados, obtidos a partir da britagem de betão, da britagem 

de alvenaria de tijolo e de misturas betuminosas fresadas, através de ensaios de corte direto. As 

geogrelhas utilizadas no estudo, uma bi-axial e outra tri-axial, são de utilização frequente no reforço 

de camadas de base de estradas não pavimentadas e de vias ferroviárias. Todos agregados estudados 

tinham dimensão máxima de 19 mm. 

Os resultados obtidos por Arulrajah et. al. [12] revelaram que o agregado que originou valores mais 

elevados do ângulo de atrito de pico e do ângulo de atrito residual da interface geogrelha/agregado 

foi o RCD obtido a partir da britagem do betão. A menor resistência da interface foi registada para o 

agregado obtido a partir de misturas betuminosas fresadas. Os autores concluíram que os valores 

obtidos para a resistência da interface agregado/geogrelha cumprem os requisitos mínimos para as 

aplicações correntes de reforço de agregados com geogrelhas em aplicações de engenharia civil. 

Outras utilizações de RCD em estruturas geotécnicas. A aplicação de RCD em estruturas de 

suporte foi pela primeira vez estudada e sugerida por Lima [13], baseando-se na possibilidade dos 

resíduos apresentarem resistência e dimensões necessárias para a utilização como elementos de face 

em muros de gabiões.  

Para além das aplicações geotécnicas referidas anteriormente, têm também vindo a ser estudadas 

outras aplicações possíveis de RCD. Exemplos dessas aplicações são a sua utilização como material 

de aterro para fundações de muros de suporte em ambientes marítimos [14] e como material de 

revestimento de valas para tubagens [15]. 

Estudo experimental  

Caracterização dos Materiais. No estudo experimental que se apresenta foi utilizado um RCD 

reciclado de granulometria fina (Fig. 1) proveniente essencialmente de demolições de moradias e 

limpezas de terrenos com deposições ilegais de RCD.  

A análise granulométrica do RCD foi realizada pelo método da peneiração, tendo sido utilizada, 

como referência, a norma NP EN 933-1: 2000 [16]. Constatou-se que a secagem em estufa a 110ºC 

provocava o derretimento e junção de algumas partículas, pelo que foi utilizado o procedimento 

descrito no Anexo B da norma referida para determinação da massa inicial da amostra. A curva 

granulométrica obtida está ilustrada na Figura 2. 

Na Tabela 2 apresentam-se os constituintes do RCD, determinados de acordo com a norma EN 933-

11: 2009 [17].  
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Figura 62: Aspeto visual do RCD estudado. 
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Figura 63 – Curva granulométrica do RCD utilizado no estudo experimental. 

Tabela 2: Classificação dos constituintes do RCD  

Constituinte RCD 

Betão; Argamassas,  Rc (%) 23.5 

Agregados não ligados; Pedra natural; Agregados tratados 

com ligantes hidráulicos, Ru (%) 
23.0 

Elementos de alvenaria de materiais argilosos (tijolos, 

ladrilhos, telhas), Rb (%) 
6.6 

Materiais betuminosos, Ra (%) 1.9 

Vidro, Rg (%) 0.1 

Solos, Rs (%) 18.6 

Outros materiais, X (%) 0.1 

  

Volume de material flutuante, FL (cm
3
/kg) 4.98 

Para efeitos de utilização em aterro e em camada de leito de infra-estruturas de transporte, os 

constituintes do RCD em análise permite que se enquadra na Classe C, definida na especificação 

LNEC E 474 [18]. Em termos das categorias geotécnias definidas na mesma especificação, o facto 

do conteúdo em finos (passados no peneiro 80 m) ser da ordem dos 18%, logo superior ao limite 

de 10%, não permite a sua classificação como material da categoria MAT1. Note-se porém que a 

mesma especificação refere que os materiais que não satisfaçam os requisitos previstos poderão vir 

a ser utilizados, desde que o seu adequado desempenho seja comprovado. 

A qualidade dos finos, expressa pelo parâmetro MB 0/D obtido a partir do valor do azul de 

metileno, foi avaliada de acordo com a norma EN 933-9 [19]. O valor do azul do metileno (MB) 

multiplicado pela percentagem da fração passada no peneiro 2mm obtido para este RCD foi de 
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1.0g/kg. Este valor está dentro do limite estabelecido pela especificação LNEC E 474 [18] para a 

categoria geotecnia MAT1. 

A determinação dos sulfatos solúveis em água foi realizada seguindo a norma EN 1744-1: 2010 

[20], que regula vários outros procedimentos de análise química de agregados. O ensaio consiste 

genericamente em obter uma toma de água que tenha estado em contacto com o material a analisar, 

de modo a que esta inclua iões de sulfato. A determinação do teor de sulfato é depois conseguida 

fazendo precipitar os referidos iões, utilizando para o efeito uma solução de cloreto de bário para 

redução do pH para um valor entre 1 e 1.5. O teor de sulfatos solúveis em água, obtido por pesagem 

e expresso em percentagem de iões de sulfato por massa de material analisado, foi de 0.014%. 

Os resultados do ensaio de lixiviação conduzidos de acordo com a norma EN 12457-4: 2002 [21] 

apresentam-se na Tabela 3, juntamente com os valores limite de lixiviação dos resíduos admissíveis 

em aterros de resíduos inertes definidos no Decreto-Lei 183/2009. Apenas o sulfato ultrapassa o 

limite indicado. Note-se, porém, que o mesmo Decreto-Lei refere que se resíduo não satisfizer o 

valor limite, poderá continuar a ser considerado conforme aos critérios de admissão, desde que não 

exceda 6000 mg/kg. Para os metais analisados, os resultados foram muito inferiores aos limites para 

resíduos inertes.  

Como geossintético de reforço utilizou-se no estudo que se apresenta uma geogrelha uniaxial 

extrudida, produzida a partir de polietileno de alta densidade, PEAD (Fig. 3). Na Tabela 4 

apresentam-se as propriedades físicas e mecânicas da geogrelha. 

Tabela 3: Resultados do ensaio de lixiviação. 

Parâmetro analítico Valor obtido 
Valor limite para 

resíduos inertes 

Arsénio, As (mg/kg) 0.020 0.5 

Chumbo, Pb (mg/kg) <0.01 0.5 

Cádmio, Cd (mg/kg) <0.003 0.04 

Crómio total, Cr (mg/kg) 0.015 0.5 

Cobre, Cu (mg/kg) 0.12 2 

Níquel, Ni (mg/kg) <0.01 0.4 

Mercúrio, Hg (mg/kg) <0.002 0.01 

Zinco, Zn (mg/kg) <0.1 4 

Bário, Ba (mg/kg) 0.12 20 

Molibdénio, Mo (mg/kg) 0.027 0.5 

Antimónio, Sb (mg/kg) <0.01 0.06 

Selénio, Se (mg/kg) <0.02 0.1 

Cloreto, Cl (mg/kg) 130 800 

Fluoreto, F (mg/kg) 2.7 10 

Sulfafo, SO4 (mg/kg) 1900 1000 

Indíce de fenol <0.05 1 

Carbono Orgânico Dissolvido, COD (mg/kg) 47 500 

Sólidos Dissolvidos Totais, SDT (mg/kg) 2630 400 

pH 7.8 - 

Determinação da resistência ao corte do RCD. Os ensaios de corte direto para caracterização 

da resistência ao corte do RCD e da interface RCD/geogrelha foram realizados no equipamento de 

corte direto de grandes dimensões do Laboratório de Geossintéticos da FEUP (LGS). Trata-se de 

um protótipo laboratorial, desenvolvido de acordo com a Norma Portuguesa NP EN ISO 12957-1 

[22], em que a caixa de corte apresenta dimensões em planta de 300 mm × 600 mm. Mais detalhes 

sobre o equipamento pode encontrar-se em [23]. 
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Figura 64: Aspeto visual da geogrelha utilizada no estudo experimental. 

Tabela 4: Propriedades físicas e mecânicas da geogrelha* 

Matéria-prima PEAD 

Massa por unidade de área (g/m
2
) 450 

Dimensão média das aberturas (mm) 16×219 

Valos médio da resistência à tração (kN/m) 68 

Extensão para a resistência à tracção máxima (%) 113 

                            * De acordo com a ficha do produtor 

O RCD foi depositado no interior das meias-caixas que constituem a caixa de corte, em camadas de 

2,5 cm, com índice de compacidade da ordem dos 70%, utilizando um pilão com 1kgf de peso para 

a sua compactação. Em cada meia-caixa colocaram-se 4 camadas.  

Concluído o processo de deposição e compactação do RCD nas diferentes camadas, a placa rígida 

de carregamento é accionada, aplicando sobre o solo a tensão de confinamento estabelecida. Esta 

tensão de confinamento é aplicada sobre o solo durante 60 minutos antes do início do movimento 

horizontal (fase de corte).  

Inicialmente previu-se a realização de ensaios com tensões de confinamento de 50 kPa, 100 kPa e 

150 kPa e com velocidade de corte 1 mm/min até um deslocamento máximo de 60 mm, tal como 

indicado na NP EN ISO 12957-1 [22]. Porém tendo em conta que para estes valores da tensão 

normal se obteve um valor elevado para o coesão (31.7kPa), resultado, pelo menos parcialmente, do 

facto da envolvente de rotura ser curva para valores baixos da tensão de confinamento, optou-se por 

realizar ensaios também para uma tensão normal de 25kPa. Para avaliar a variabilidade dos 

resultados cada ensaio foi realizado duas vezes. 

A Figura 4 ilustra os resultados dos 2 ensaios de corte directo realizados para a caracterização da 

resistência ao corte do RCD, para uma tensão de confinamento de 100 kPa. É visível um pico de 

resistência para deslocamentos de corte da ordem dos 20mm, mais notório no ensaio 1, seguido de 

um patamar com resistência pouco variável, que permite definir a resistência residual, ou resistência 

para grandes deformações do material (Fig. 4a). A evolução dos deslocamentos verticais da zona 

central da placa de carregamento com o deslocamento horizontal imposto encontra-se na Figura 

4(b). Surgem inicialmente deslocamentos verticais descendentes, seguindo-se uma fase dilatante do 

material e finalmente uma fase sem grandes variações volumétricas. O ângulo de dilatância máximo 

do RCD foi semelhante para os dois ensaios. 

As envolventes de rotura para determinação da resistência ao corte do RCD apresentam-se na 

Figura 5. Estas envolventes foram obtidas pela reta que melhor se ajusta aos resultados 

experimentais. Na Figura 5(a) apresentam-se os valores da resistência de pico e na Figura 5(b) 

incluíram-se os valores da resistência para grandes deformações, considerada igual ao valor médio 

da resistência ao corte para deslocamentos superiores a 50mm. 
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Figura 65: Resultados dos ensaios de corte direto realizados sobre o RCD ( = 100kPa): a) curvas tensão de corte vs 

deslocamento horizontal; b) deslocamento vertical da placa de carregamento vs deslocamento horizontal. 

Através da equação da envolvente de rotura para valores de pico da resistência, obteve-se um ângulo 

de atrito de pico de 44.1º e uma coesão de 17.3kPa, para o RCD seco e com um índice de 

compacidade de 70%. Para grandes deformações o ângulo de atrito desce para os 41.2º e a coesão 

para 2.8kPa. 

Os valores da resistência ao corte obtidos para este RCD são francamente encorajadores e 

comparáveis com os valores obtidos com materiais naturais, como por exemplo, os saibros. 
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Figura 66: Envolventes de rotura para determinação da resistência ao corte do RCD: a) envolvente de rotura para 

valores de pico; b) envolvente de rotura para valores residuais. 

Caracterização da resistência ao corte da interface RCD/geogrelha. O procedimento de 

ensaio para a caracterização da interface RCD/geogrelha é muito semelhante ao descrito 

anteriormente para a caracterização do RCD. Para caracterizar a interface, coloca-se a geogrelha 

entre as duas meias-caixas, impondo a interface geogrelha/solo no interior da meia-caixa superior 

como superfície de corte. A Figura 6 ilustra uma fase intermédia na preparação do ensaio de corte 

RCD/geogrelha, onde é visível a geogrelha colocada sobre a meia-caixa inferior. 

Na Figura 7 ilustra-se a evolução da tensão de corte e dos deslocamentos verticais do centro da 

placa de carregamento com o deslocamento horizontal imposto à interface, para os dois ensaios 

realizados com tensão normal de 100kPa. 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 67: Colocação da geogrelha na superfície de corte. 

A análise da Figura 7 permite constatar que a variabilidade dos resultados é reduzida, quer em 

termos do valor da resistência máxima da interface, quer no que se refere à sua evolução durante o 

corte. Comparativamente com a resistência ao corte do RCD, verifica-se que a resistência máxima é 

mobilizada para menores deslocamentos horizontais e o decréscimo de resistência imediatamente 

após o pico tem menor significado. 

A presença da geogrelha entre as duas camadas de solo conduziu a uma redução significativa da 

dilatância do RCD (Fig. 7b). 
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Figura 68: Resultados dos ensaios para caracterização da interface RCD/GGR ( = 100kPa): a) curvas tensão de corte 

vs deslocamento horizontal; b) deslocamento vertical da placa de carregamento vs deslocamento horizontal. 

Os valores de pico da resistência ao corte da interface, para os diferentes valores da tensão normal, 

encontram-se representados na Figura 8(a), bem como, a respectiva envolvente de rotura. É de 

realçar o valor muito próximo da unidade, obtido para o coeficiente de determinação, o que atesta 

uma boa correlação dos resultados. Com base na envolvente de rotura estimou-se um ângulo de 

atrito de 35.0º e uma adesão de 12.6kPa para a resistência de pico da interface RCD/geogrelha. 

Na Figura 8(b) apresentam-se os valores da resistência residual da interface e a respectiva 

envolvente de rotura. A resistência ao corte da interface para grandes deformações pode 

caracterizar-se por um ângulo de atrito de 33.0º. Note-se que, embora a redução em termos do 

ângulo de atrito não seja significativa, a parcela coesiva (resistência para tensão normal nula) 

anulou-se para grandes deformações. 

(a) (b) 
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Figura 69: Envolventes de rotura para a interface RCD/GGR: a) envolvente de rotura para valores de pico; b) 

envolvente de rotura para valores residuais. 

No reforço com geossintéticos é habitual apresentar a resistência das interfaces em função da 

resistência ao corte do material de aterro, através do coeficiente de interação. O coeficiente de 

interação define-se pelo quociente entre o valor máximo da resistência ao corte da interface material 

de aterro/reforço e a resistência ao corte do material de aterro sob o mesmo valor da tensão normal 

. Assim, para a interface RCD/geogrelha (GGR), o coeficiente de interação, fg, obtém-se pela 

equação: 

p

pp,a

max
RCD

max
GGR/RCD

g
tg c

tg c
f









    (1) 

em que, ca,p e p representam os valores de pico da adesão e do ângulo de atrito da interface, 

respectivamente, c é a coesão do RCD (resistência ao corte de pico para tensão normal, , nula) e p 

é o ângulo de atrito de pico do RCD. 

Na Figura 9 apresentam-se os coeficientes de interação, determinados pela relação entre os valores 

máximos da tensão de corte para tensões normais de 50, 100 e 150 kPa. Os valores do coeficiente de 

interação apresentaram uma tendência para um ligeiro aumento com a tensão de confinamento e 

assumiram valores entre 0.66 e 0.75. Estes valores, por um lado, estão dentro da ordem de grandeza 

dos valores obtidos por diferentes autores para interfaces solo/geossintético [23] e, por outro lado, 

são superiores (ou iguais) ao valor assumido habitualmente no dimensionamento de estruturas de 

solo reforçado com geossintéticos (2/3). 
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Figura 70: Valores do coeficiente de interação entre o RCD e a geogrelha em função da tensão normal. 
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Estimando o coeficiente de interação, fg, através dos parâmetros de resistência, isto é, através da 

relação: 

73.0
 tg c

 tg c
f

p

pp,a
g 




  (2) 

obtém-se um valor praticamente independente do valor da tensão normal, , e da ordem de 0.73. 

Conclusões 

A caracterização do RCD selecionado para iniciar a investigação, no âmbito do projeto RCD-

VALOR, revelou que é importante proceder-se à remoção de impurezas (madeira, metais, borracha, 

gesso, etc.) durante as actividades de demolição e reciclagem, para que o valor do constituinte 

“Outros materiais” e o conteúdo em finos (passados no peneiro 80m) cumpram com os requisitos 

impostos pela especificação LNEC E 474-2009 [18] referente à utilização de RCD em aterro e em 

camada de leito de infra-estruturas de transporte. 

Os resultados preliminares dos ensaios de corte direto, apresentados e discutidos neste trabalho, 

permitem concluir que os RCD, convenientemente selecionadados e compactados, exibem 

resistência ao corte semelhante (até mesmo superior em alguns casos) à dos materiais de aterro 

naturais habitualmente utilizados na construção de estruturas reforçadas com geossintéticos. 

Conclusão análoga é possível estabelecer em termos da resistência ao corte das interfaces 

RCD/geogrelha. 
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Summary. This work intends to bring a better understanding of the geopolymer properties and 

potential large-scale benefits associated with the use of geopolymer-based on tungsten mining waste 

mud. Both sodium silicate and sodium hydroxide were used as activators. The effect of the addition 

of water, naphthalene-based, and modified polycarboxylates superplasticizers on the workability 

and strength of geopolymer were studied. The effect of temperature during the mixture process and 

different ratios between precursors and activators were also analyzed. Properties of geopolymer 

were characterized by flow table test, rheological behavior measurements, Marsh cone and 

compressive strength tests. Mortars compressive strength for 14 days was in the range of 17-24 MPa 

being the higher values for the ones using only water and the lower values to those with 

naphthalene-based admixture. Superplasticizers did not have a significant improvement in the 

workability of geopolymeric mixtures, since the alkaline medium might have changed its chemical 

structure. The maximum torque of 250 Nmm in the rheometer prove to be insufficient to measure 

the rheological behavior of most of geopolymer mixtures studied. Finally, it was found out that 

temperature reduces activators viscosity, however is not an adequate method to improve the 

workability of geopolymer. 

Introduction 

Portland cement-based concrete is one of the most versatile materials and one of the highest-volume 

manufactured construction products. However the production of ordinary Portland cement (OPC) is 

responsible for large emission of greenhouse gases (GHGs) and dust pollution, although the 

embodied energy intensity per functional unit remains lower than other available building materials. 

[1]. The worldwide production of OPC significantly grew for 594 Mton in 1970 to 2284 Mton in 

2005. The demand of OPC in 2015 is estimated in 3500 Mton. Due to environmental and energy 

issues, some authors advocate a drastic reduction of clinker production until 2015, using additions 

and another form of cementitious materials [2]. The expected growth in increasing the consumption 

of cement will require higher consumption of raw materials and energy, higher emission of GHGs 

and pollution increase [3]. Thus, the development of sustainable construction and environmental 

friendly building materials is a key focus in the construction industry and housing. In this context a 

class of material designated as geopolymer has emerged as one of the key alternatives to ordinary 

Portland cement (OPC) [4]. A geopolymer is alumina-silica rich binder formed by alkaline 

activation of solid alumina-silica-containing precursor materials at slightly above room temperature 

[5]. Most common raw material classes used in geopolymerization are metakaolinite, industrial 

wastes like slags and coal fly ashes [6, 7]. Other waste materials sources, like mining waste mud can 



 

722 

 

also be successfully used to produce geopolymeric (alkaline-activated) binders [8]. Geopolymers are 

considered innovative mainly due to its technical advantages when compared with OPC, such as 

quick gain of mechanical resistance, high temperature and fire resistance and good durability 

performance, particularly resistance to acidic as well frost attack [9]. Although considerable 

research has been conducted on many aspects of geopolymer technology, application of this 

technology is not yet widespread, for both technical and non-technical issues [10, 11].  

Low workability is one the problems associated with this technology, as found out by several 

authors [12, 13]. Geopolymer binder is generally thick and viscous which makes it difficult to 

compact and remove entrapped air bubbles. Several authors have studied the use of concrete-

technology superplasticizers for concrete in geopolymer technology, although its use has been 

considered by some as ineffective due to the high alkaline environment (pH 13.4 to 13.6) that can 

destroy the chemical structure of some admixtures. An increase in workability was achieved with a 

lignosulphonate-based superplasticizer in alkali-activated slag concrete using different types of 

activators, while with a naphthalene formaldehyde superplasticiser the increase in workability was 

only at the initial stage and then a quick set occurred, which was considered to have been 

accelerated by the admixture [14]. Additionally, it was found out that lignosulphonates might cause 

retarded strength development [14]. In a different study it was concluded that the effect of 

superplasticizers and shrinkage-reducing admixtures on alkali-activated slag pastes and mortars 

differs entirely from the effect on ordinary Portland cement mixes. The reason for this difference in 

behaviour lies in the modifications that high alkaline media, such as sodium silicate and NaOH 

solutions, induce in the chemical structures of some of the admixtures used. The only admixture 

whose formulation was not altered when the alkaline solution used is NaOH, is the naphthalene-

based, which consequently originated a rise in mechanical strength values, improved workability 

and retardation of the initial and final sets times compared to slag pastes and mortars with no 

admixtures [15]. Regarding the activators dosage, it has been found out that higher dosages of 

sodium silicate, sodium hydroxide and sodium carbonate accelerate the setting and decrease the 

workability of slag-based geopolymeric mixtures. The highest acceleration of the setting was found 

with sodium silicate, while both sodium hydroxide and sodium carbonate show a moderate effect 

[16]. The increase of temperature of the mixtures shows the acceleration of setting and decrease of 

workability. At the sodium silicate a continuous effect was observed as temperature was increased. 

But with sodium hydroxide and sodium carbonate a sudden acceleration of the setting, and 

workability decrease were observed, when the temperature reached the values 24– 29 ºC. [16].  

The study of rheological properties of geopolymeric binders and factors influencing it is worthy of 

further research for the development of geopolymers technology. Particularly, the effect of 

superplasticizers and temperature on the workability of geopolymeric binders seems to be a topic 

worthy of more detailed study. Thus, this research work intends to bring a better understanding of 

the geopolymer workability. It highlights the importance of understanding the geopolymer rheology 

and parameters that can influence it.  The geopolymeric binder was produced using mine waste mud 

(M) as precursor and sodium silicate ( ), sodium hydroxide ( ) as alkaline-activators. 

Several methods were used in order to improve workability: variation of temperature in the alkali-

activators and in the mixing process; addition of water and commercial superplasticizers for OPC; 

and the use of different ratios between precursor,  and solutions. The mixtures 

workability and compressive strength basic properties were measured through the flow table, 

rheometer, Marsh cone and compressive strength tests.  
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Materials and experimental procedures 

Materials. Tungsten mine waste mud was used as precursor material to produce geopolymer 

mortars. Mining waste mud (M) was obtained from Panasqueira mine situated in Beira Interior, 

Portugal. M reactivity was improved with the increase of amorphous phases by first submitting it to 

a thermal treatment at 950°C during two hours, as done previously by other authors [8, 17]. 

However, x-ray diffraction analysis indicated that dehydroxilation did not result in a complete 

collapse of muscovite structure (12% of muscovite survived calcination) [8]. The chemical 

composition before and after calcination is presented in table 1. 

Table 8: Chemical composition (weight %) of mining waste mud (M). 

 M before calcination M after calcination 

 0.64 0.44 

 4.93 1.80 

 16.28 14.42 

 49.33 49.66 

 8.93 4.70 

 4.38 4.44 

 0.83 0.97 

 1.00 1.13 

 13.67 22.44 

After thermal treatment M was submitted to a milling process during 6 hours, to obtain a finer 

material with a particle size diameter under 125 µm [18]. Both sodium silicate ( and 

sodium hydroxide ) were used as activators. Use of  was indispensable due the 

insufficient amount of amorphous silica in M [19]. Two commercial solutions of   were 

used. Its chemical composition is presented in table 2. The  was utilized in a 10 and 12 M-

concentration solution, having 97% purity. Three types of commercial superplasticizers were used, 

namely: two modified polycarboxylates (designated as S2, S3) and one naphthalene-based 

(designated RH). Such superplasticizers are widely used in OPC concrete technology. 

Table 9: Chemical composition of  commercial solutions 

    
 R 13.3 25.9 60.8 

L 18.2 35.6 46.2 

Mixing process and mix design. To study the rheological behavior of mortars two types of 

group mixtures were produced: NA group, consisting of mixing M with water at several percentages 

and each superplasticizer; AA group consisting of mixing M with alkaline activators and, as well, 

each superplasticizer. Thus, the effect on rheology of superplasticizers with and without the alkali 

medium influence could be investigated.  

For the NA group mixtures M was used as its natural state (without thermal treatment) but after 

being submitted to the milling process. NA mixtures were obtained by first mixing M with 2/3 of 

total water for about 1 min, followed by the remaining water, adding last the superplasticizer and 

stirring for additional 2 min.  

For the AA mixtures, presented in table 3, M was used after thermal treatment followed by the 

milling process described in 2.1 (except in case AA3, were mixture was produced using M without 

calcination). AA group mixtures were obtained by first mixing together  and  

compounds until a homogenous solution was obtained. Afterwards, M was added progressively in 

small proportions to this solution without stopping the mixing process, following by adding 2/3 of 

the total water, mixing for about 1 minute and adding the superplasticizer dissolved in the 

remaining water. Finally, the mix was stirred for additional 5 minutes. 

All mixtures were produced at room temperature of approximately 20 ºC. The composition range 

for NA mixtures consisted in mixing M with increasing weight percentages of water and different 

superplasticizers. The composition range studied for the AA group mixtures is shown in table 3.  
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Regarding water and superplasticizers addition, the following mixing parameters for both NA and 

AA group mixtures were adopted:  

 M1: M mixed with water; 

 M2.1: M mixed with water and RH superplasticizer; 

 M2.2: M mixed with water and S2 superplasticizer; 

 M2.3: M mixed with water and S3 superplasticizer. 

In NA group the percentage of water in mixtures M1, M2.1, M2.2 and M2.3 ranged between 5 to 30 

%, while in AA group water ranged from 5 to 15 % since it was considered that geopolymeric 

reaction was compromised for higher water content.  

Additionally, mixtures AA2 and AA3 were produced without water and superplasticizer additions 

using instead different dosage of and  solutions. A2 mixture was produced with 

type L and AA3 with type R activator. Besides different ratios between precursors and 

activators were adopted in AA2 and AA3 mixtures, respectively. 

Table 10: Composition of geopolymeric mixtures. 
 AA

1 
AA2

1 
AA3

2 

  4 1 2.9 

Precursor/  5 3 3 

 molar concentration [M] 10 10 12 

Superplasticizer [% precursor weight] 1 1 - 

1 
Calcinated M and type L  ;   

2 
Non-calcined M and type R   . 

Fresh properties testing. Mortar fresh properties were determined by three tests: flow table, 

Marsh cone and rheometer. The rheometer used was a Viskomat NT with the maximum torque of 

250 Nmm and with temperature control. All mixtures were tested with the same velocity profile, 

where a maximum speed of 120 rpm was fixed. The velocity profile was set to 6 levels, in each 

level the speed was maintained during 1 min, before changing to the next level. This period of 1 

minute time was necessary to enable the equilibrium values of torque and to obtain better flowing 

curves [20].  

The study of the influence of temperature in the activators solution was conducted under 

temperature interval between 20 to 55 ºC with an increase of 5 ºC. Measurements were taken 5 

minutes after the end of mixing and leaving it to rest.  Through linear and non-linear regressions 

data results were fitted to two rheological models, namely the Bingham (Eq. 1) and the Herschel-

Bulkley (HB) (Eq. 2) models [21]. The chosen rheological model to characterize each grout was the 

one that could fit with lower error to data results. In order to compare viscosities from different 

models a linearization of the HB model was done. 

                                                                                                                                      (1) 

 – shear stress;  – yield stress;  – plastic viscosity;  – strain rate  

                                                                                                                                  (2) 

 – shear stress;  – yield stress;  – consistency;  – strain rate; n – power index 

Flow table test was executed according to EN 1015-3, while the Marsh cone was carried on 

accordingly to EN 445-2000. In AA group mixtures the flow table test was carried on at 3, 10, 30 

and 60 minutes after mixing. 

Compressive strength . The compressive strength tests were carried on at 7 and 14 days age, in 

accordance with EN 1015-11 standard. Compressive strength results are the average of three tests 

carried on for AA-10W1S sub-group mixtures (mixtures with 10% water addition and 1% of each 

superplasticizer) and for AA3 mixture (results not presented in this paper). The specimens were 

produced in acrylic cubic molds with 40×40×40 mm size, cured in oven without being wrapped, 
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subjected to moisture loss and possible shrinkage (not measured in this study). A curing time of 7 

days in the oven at 50 ºC was adopted. The remaining times before testing the specimens were left 

at room temperature of approximately 20 ºC. 

Influence of temperature during mixing. The study of the influence of temperature in the 

viscosity of mixtures was also carried on with AA1-10W1S sub-group mixtures. Thus, before 

mixing all components (including vessels for mixing) were pre-heated in oven at 60 ºC for 2 hours, 

and after this period of time the mixtures were prepared as described in 2.2. 

Results and discussion 

NA group mixtures. In the flow table test a spread diameter was only observed on NA group 

mixtures with more than 20 % of added water. Below such water amount no increase on the spread 

diameter was observed. However, the addition of superplasticizer improved considerably the spread 

diameter. The sub-group mixtures NA-M2.2, (with S2 superplasticizer) presented a 44 % average 

increase of the spread diameter in relation to the group mixtures NA-M1 (only with water addition) 

as presented in figure 1.  

 

Figure 14: Spread diameter of the flow table test for NA group mixtures. 

 

Figure 2: Torque- speed curves for NA mixtures with 25 % of water addition. 

Regarding the rheological behavior of NA group mixtures, it was verified that the established 

velocity profile could only be completed in mixtures with 27.5 % and 30 % of water. In NA 

mixtures produced with less than 27.5 % of water the testing velocity profile could not go further 

than 60 rpm (Fig. 2) exceeding the 250 Nmm of rheometer maximum torque. The rheometer 

velocity profile was also not completed in the case of the NA mixture produced with 27.5 % of 

water and without superlasticizer.  

In order to obtain a better reading of the results obtained the average torque for each speed steep, as 

presented in figure 3, was calculated. The linear regression is the one that best fits data results. 

Thus, the Bingham model describes the rheological behavior of NA group mixtures with 27.5% of 
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water and superplasticizers (Fig. 3). As observed in the flow table tests the addition of 

superplasticizers decreased the resistance of deformation in the NA mixtures. The lower plastic 

viscosity was obtained in M2.1 sub-group and the higher in M2.3 sub-group, being of 0.6563 

Nmm.min. and 0.7255 Nmm.min., respectively. 

 

Figure 3: Average torque for each speed step (NA mixtures with 27.5 % water and superplasticizers) 

The velocity profile was completed in NA mixtures produced with 30 % of water. In such sub-

group, the Bingham model is also the one that best fits the data as obtained by the rheometer (Fig. 

4). The higher plastic viscosity was obtained in M1 mixtures (0.5164 Nmm.min.) and for the other 

mixtures the plastic viscosities was found to be between 0.1242 and 0.2489 Nmm.min., 

corresponding respectively to M2.2 and M2.1 sub-group mixtures.  

 

Figure 4: Average torque for each speed step for (NA mixtures with 30 % water and superplasticizers) 

AA group mixtures. In the flow table test a spread diameter was only observed on AA group 

mixtures with more than 10 % of added water. The addition of superplasticizers slightly increased 

the spread diameter. The mixture M2.2 presented a 15 % average of the spread diameter in relation 

to the mixture with only the water addition M1. Mixtures M2.3 and M1 had an identical behavior as 

shown in figure 5. 
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Figure 5: Spread diameter of the flow table test for AA-W1 sub-group mixtures. 

The analysis of the mixtures setting time was only done for 10 % of water addition, since, for lower 

percentages of water there was not any significant results in the flow table test and for higher 

percentages the geopolymeric reaction did not occurred at all. Thus, it was found out that the spread 

diameter slightly decreases one hour after mixing. The M2.1 mixture had the biggest spread 

diameter reduction one hour after mixing, of about 0.9 cm. Figure 6 presents the spread diameter of 

the flow table test at 3, 10, 30 and 60 minutes after mixing. 

 

Figure 6: Spread diameter of the flow table test at 3, 10, 30 and 60 minutes after mixing. 

The rheometer velocity profile could not be completed in all of AA group mixtures (with 10, 12.5 

and 15 % of water addition). For the AA mixtures with 10 and 12.5 % of water the initial torque 

was over 250 Nmm, while with 15 % of water, the maximum torque was reached between 20 and 

40 rpm.  

The compressive strength for AA1 composition was only determined for mixtures with 10% of 

water addition. It was verify that addition of superplasticizers decreased the compressive strength in 

all AA group mixtures. At the age of 7 and 14 days AA-M1 mixture had the highest values, 

respectively 22 and 24 MPa. On the other hand, AA-M2.1 mixture presented the lowest ones, 

respectively 17 and 17.8 MPa. It was also found out that compressive strength reduction was more 

evident with the addition of RH rather than S3 superplasticizer, as shown in figure 7.  
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Figure 7: Compressive strength average results of AA group mixtures with 10% water 

AA2 mixture. The properties of AA2 mixture were also determined by the rheometer, Marsh 

cone and the flow table tests. Regarding the Marsh cone test, a result of 468 s was obtained, which 

could be consider a very long time for this type of test. In the flow table the spread diameter was 

larger than 20 cm. The rheometer velocity profile could not be completed, occurring an 

instantaneous and full setting of the mixture at 60 rpm, simultaneously with an increase of 

temperature of about 9 °C. The temperature might be caused by the increase of heat of reaction as a 

consequence of the increase of the ambient temperature. 

AA3 mixture. Regarding the AA3 mixture, the rheological model that best characterizes this 

grout type is the Herschel-Bulkley model. The power index (η) of the HB equations indicates that 

the grout has a pseudoplastic behavior ( ), i.e. when a shear stress is 

applied the particles rearrange facilitating the movement. The plastic viscosity of AA3 mixture is 

1.2107 Nmm.min. at room temperature (Fig. 8). 

 

Figure 8: Torque – speed curve for AA3 mixture. 

Effect of temperature. The influence of temperature in the viscosity of mixtures was carried on 

with mixture AA1-10W1S (Fig. 9). The activators solution (  =4) was submitted to 

rheometer velocity profile at different temperatures, as presented in figure 10. At 20 °C the profile 

could not be completed by the solution, since the equipment maximum torque was reached around 

60 rpm. However, it was found out that a temperature increase results in a considerable decrease of 

activators solution viscosity. Finally, a preliminary trial of producing AA1 W1 mixture at 60ºC was 

carried on. However, it was found out that immediately after the beginning of the mixing process, a 

coagulation process has occurred causing formation of spherical particles. 
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Figure 9: Influence of temperature in the alkali-activator solution. 

Conclusions 

Superplasticizers substantially improve NA mixtures workability, with an increase of 44 % of the 

spread diameter in the flow table and a decrease of the plastic viscosity, while in AA group 

superplasticizers did not have a significant improvement in its workability. Thus, it can be 

concluded that alkaline medium might change the chemical structure of the superplasticizers 

inhibiting its effect and any improvements in workability are mainly due to the increase in the water 

content present in the admixtures solution. It was also verify that addition of superplasticizers 

decreased the compressive strength in all AA group mixtures. The compressive strength reduction 

was more evident with the addition of naphthalene-based rather than modified polycarboxylates 

superplasticizers. The use of extra water to improve workability was as efficiency, as the addition of 

superplasticizers, and it had a less negative effect in the compressive strength than the addition of 

superlasticizers.  The workability increased with the decrease in the precursor/  ratio due to 

the larger interparticle distance and lower particle interference. Changes in precursor/  ratio 

directly interfere in the compressive strength, as expected, since it changes the reaction kinetics. The 

rheometer velocity profile could not be completed in all of AA group mixtures, except in AA3 

mixture. The rheological model that best characterizes AA3 mixture was the Herschel-Bulkley 

model. This mixture presented a pseudoplastic behavior with a 1.7247 Nmm.min. plastic viscosity. 

The increase of temperature up to 60ºC has reduced the activators viscosity, however, the 

temperature had an adverse effect in the mixing by causing a coagulation process and a formation of 

spherical particles within the mixture. Finally, it can be also concluded that the study of rheological 

properties of geopolymeric binders and factors influencing it is worthy of further research for the 

development of geopolymers technology. 
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Abstract. Gypsum is an additive used as the main retardant of Portland cements hydration.  Its 

quantitative determination may be done by thermogravimetry (TG), which uses the mass of the 

water released from the gypsum dehydration during cement analysis, to determinate its content. 

Sometimes, the gypsum content determined in this way can be much lower than its real value, due 

to the operational conditions used to mill the additives with clinker, during cement manufacture, 

which may promote partial dehydration of the added gypsum. To solve this problem, a more correct 

determination of the gypsum content can be obtained from the original and one hour hydrated 

cement sample TG and DTG data on initial cement mass basis. The method was applied to obtain 

the gypsum content of class I, II, III and G Portland cements, which are used in partial substitution 

by industrial wastes. Among those cements, three of them needed the application of the method to 

determinate the correct respective gypsum content, indicating that the use of the method is always 

suggested to avoid possible erroneous determinations if  only non-hydrated original cement TG 

curves are used for this purpose. 

Introduction  

Commercial Portland cements are composed by mixtures of clinker with different aggregates, which 

depend on the type of cement. Portland cement clinker is the product formed after the thermal 

processing of  the raw meal (ground raw material mixture) in a  cement kiln up to temperatures of 

1400-1500
o
C. Cooled after total or partial fusion, it is a solid mainly composed by four phases: 

tricalcium silicate – C3S (3CaO.SiO2), dicalcium silicate - C2S (2CaO.SiO2), tricalcium aluminate - 

C3A  (3CaO.Al2O3) and by tetra calcium alumino-ferrite - C4AF (3CaO.Al2O3.Fe2O3) [1].  

Independently of other aggregates used to compose the Portland cement, always calcium sulfate 

containing materials such as gypsum (CaSO4.2H2O) are added during  clinker milling,  as retardant 

to control the setting time during cement hydration [2]. The retarding effect is due to the reaction of 

gypsum with C3A, during the first hour of hydration in the so-called pre-induction hydration period, 

forming ettringuite (3CaO.Al
2
O

3
. 3CaSO

4
. 32 H

2
O), by (Eq. 1), on the still unhydrated phase 

particle external surfaces, creating a physical hydrated coating, which temporarily decreases 

significantly the diffusivity of water molecules through it, retarding the subsequent hydration 

reactions of the other phases, which will happen only during the acceleration period. 

3CaO.Al
2
O

3
 + 3(CaSO

4
.2 H

2
O) + 30H

2
O             3CaO.Al

2
O

3
.3CaSO

4
.32 H

2
O                         ( 1) 
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When industrial wastes containing gypsum are solidified and stabilized by cement, or when this 

kind of wastes are used as cement aggregates, the ettringite formation is enhanced  [3,4,5], 

increasing its respective exothermic effect, which may accelerate the other subsequent hydration 

reactions, decreasing the induction period.  

The same accelerating effect may occur when alumina containing industrial wastes or sub-products 

are used [6,7,8,9]. As ettringuite formation is a high water consuming reaction, it may also affect 

the subsequent reactions, decreasing the maximum desired degree of hydration of the paste, mortar 

or concrete. When the calcium sulfate used as retardant is not in the dihydrated state, it may 

consume some water, during its rehydration. 

Thus, the gypsum content determination of the used cement is an important parameter that must be 

known and controlled in these cases, to avoid non-desired effects in the cement hydration process. 

When this determination is done by thermogravimetric analysis of the unhydrated cement, the 

resulting value may apparently be much lesser than the actual gypsum content, depending on the 

milling temperature of the clinker + gypsum + aggregate(s) blend, during cement manufacture [10]. 

This paper presents a practical method, which was developed to solve this problem for any cement 

gypsum content determination by thermogravimetry.  

The thermal dehydration of CaSO4.2H2O may occur in two steps as presented in ( Eq.2 and Eq. 3) 

[11],   forming respectively the hemihydrate calcium sulfate (Plaster of Paris) and the anhydrous 

phase,   or in one step,  by the total resulting reaction  as shown in (Eq.4). The natural non hydrated 

ore CaSO4 is called anhydrite and the final product of (Eq 4) is usually called as anhydrous calcium 

sulphate. Actually during milling, mostly the hemihydrate phase is formed, but some anhydrous 

phase may be formed, as well.  

             CaSO4.2H2O   CaSO4.  0.5 H2O  +   1.5 H2O                                   ( 2 ) 

             CaSO4.  0.5 H2O   CaSO4    +  0.5 H2O                                    ( 3 ) 

____________________________________________________________________ 

.             CaSO4.2H2O   CaSO4    +   2 H2O                                                ( 4 ) 

(Total weight loss  = 20.93% ) 

Due to the above chemical properties, the decomposition of the gypsum occurs at higher 

temperature ranges than plaster of Paris or hemihydrate samples. For the former, at high heating 

rates, decomposition occurs from 100 to about 300
o
C, with overlapped peaks of the two steps 

[12,13,14]. For the hemihydrate, even in open crucibles, the decomposition range is from about 60 

to 250
o
C [12,15,16], with an initial separate and broad peak of the decomposition of some existent 

dihydrate. By TG, using closed pans with pinholes, the dihydrate may lose weight even at 

temperatures as low as 50
o
C [17]. 

Figure 1 shows the TG and DTG curves of a high purity gypsum sample. As thermal decomposition 

is occurring in an open pan, the steps represented by equations 2 and 3 occur simultaneously and 

respective DTG and DTA peaks actually are overlapped. This fact is characterized by the shoulder, 

which occurs in both DTG and DTA curves at 132
o
C. It is important to note that only in the DTA 

curve is noted a little and broad  exothermal DTA peak, characteristic of the irreversible phase 

transformation  from  calcium sulfate to  calcium sulfate [15], without any mass loss, which 

occurs after 300
o
C, during  heating of any hydrated or anhydrous calcium sulphate from ambient 

temperatures up to 500
o
C. 

Thus, when gypsum or gypsum containing cements are submitted to high temperatures such as 

500
o
C or more, all the  anhydrous calcium sulphate is transformed to the  anhydrous phase, 

which does not present the reversibility to be rehydrated to the hemihydrate or dihydrate state, as 

indicated in (Eqs. 2 or 3) for the  anhydrous calcium sulfate and consequently, thermogravimetry 

cannot be used for the dihydrate calcium sulfate determination.             
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Fig.1 – TG, DTG and DTA curves of a high purity gypsum sample. 

Quantitative thermal analysis can only be done from TG/DTG data, when one knows the 

composition of the sample and to what decomposition reactions a mass loss change and respective 

DTG peak refer to.  Fig. 1 shows the TG, DTG and DTA curves of a high purity gypsum sample. Its 

two decomposition steps are occurring simultaneously, as indicated both by DTG and DTA peaks 

and the total mass loss during total gypsum thermal decomposition was 20.78 %, as indicated in the 

TG curve. Thus, according to equation 4, and respective stoichiometrical relationship between 

CaSO4.2H2O and respective lost total combined water (2H2O), the purity degree of the sample, on 

CaSO4.2H2O %, can be obtained from 20.78/ 0.2093 = 99.28 % .   

When the cement used to prepare a paste, mortar or concrete with aggregates has been manufactured 

in conditions of partial thermal decomposition of it gypsum content, the previous way of 

quantitative gypsum determination can not be applied, because actually the water lost at the usual 

gypsum decomposition temperature range non necessarily is due only to (Eq. 3), because it can also 

be due to (Eq 2).  

As consumers very rarely know the operating conditions of the cement manufacture mill, this paper 

shows how and why, besides the commercial cement TG analysis, a complementary TG run of a 

respective paste analyzed after 1 hour of hydration must also be performed, to have a more correct 

estimation of the gypsum content from those two analysis data. 

Experimental  

The following procedure was applied to class I, II III and class G cement samples, which respective 

manufacturer names cannot be cited, because of proprietary reasons. All samples were stored 

hermetically, right after their respective commercial paper bags were opened. 

The thermal analyses of the original cement samples were performed in platinum pans, from 

ambient temperature to 1000
o
C, by using 100mL.min

-1
 of N2 purge gas and a heating rate of 

10
o
C.min

-1
, in TA Instruments simultaneous TG/DSC Q600 equipment. 

Complementary analyses of respective pastes prepared using a water/cement mass ratio equal to 0.5 

were performed after one hour of hydration, during which they were maintained in sealed plastic 

bags. This second analysis was performed by using the same kind of pans, purge gas and respective 

flow, using a previously tested procedure for hydrated pastes [17], initially heating the paste from 

ambient temperature to 35
o
C, then maintaining it at this temperature in the equipment for one hour 

to release the unreacted free water and then, heating the resulting dried paste from 35 to 1000
o
C, at 

the same 10
o
C.min

-1
 heating rate. 
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This one hour hydration time was selected, because during this time, any partially dehydrated 

calcium sulfate present in the original cement is totally reconverted to the dihydrated state 

[18,19,20]. Thus, from the respective TG curves obtained on the non-hydrated cement initial mass 

basis, were estimated the more correct values of the gypsum equivalent contents of the analyzed 

cements. 

In the next results and discussion item is shown how the one hour hydrated cement paste TG and 

DTG curves, obtained by default on their respective initial sample mass basis, are first converted on 

the non hydrated respective cement initial mass basis to have a same basis of comparison, from 

which the equivalent gypsum content of the original cement can be estimated. 

Results and Discussion 

Figure 2 shows the TG/DTG curves of the class 1 cement sample and of its one hour hydrated paste, 

both on their respective initial sample mass basis. As can be seen, in the cement case, 100% mass 

refers to only cement mass, while in the paste case, it refers to the initial cement plus water mass 

and consequently the mass changes of respective samples cannot be directly compared from Figure 

2. To overcome this fact, both TG and DTG curves must be converted to a same composition basis, 

which was chosen as the class 1 cement initial mass.  
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Fig.2 – TG and DTG curves of the Class 1 cement and of its one hour hydrated paste on their initial sample mass basis. 

To do so, it must be noted that the chemical composition of the calcined masses after calcium 

carbonate (CaCO3) decomposition for both samples is the same. This occurs because, in both cases, 

all the possible thermal decompositions of any present phases such as hydrated calcium sulphate, 

calcium hydroxide and calcium carbonate have already occurred, remaining only the same cement 

oxides at a same proportion. This can be better seen, in this order, from the peaks of respective DTG 

curves.  

From respective TG curves in Figure 2, Class 1 cement calcined mass after CaCO3 decomposition 

represents 96.04% of its initial mass, and its one hour hydrated paste calcined mass 66.85% of its 

respective initial sample mass.  If all TG and DTG curve values of the one-hour paste are multiplied 

by 96.04/66.85, they will be converted to TG and DTG curves on initial cement mass basis. Doing 

so: 

a) The relationship between different TG or   DTG values of the paste at any two different 

temperatures will remain the same with respect to the initial mass of the paste, because all 

previous values were multiplied by a constant; 
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b) The new calcined mass of the paste after its CaCO3 decomposition, besides having the same 

composition, will have the same percentual value than that of the calcined mass of the 

cement sample at this condition, with respect to the initial mass of the cement. 

c) The new TG and DTG curves of the one hour paste will be plotted on cement initial mass 

basis, allowing a direct comparison with the corresponding curves of the cement as shown in 

Figure 3. 

From Figure 3 TG and DTG curves, it can be seen that after the first hydration hour, the mass 

loss due to the water release from calcium sulfate hydrated phase of the paste is higher than that 

of the original cement, indicating in this case that very probably during milling partial thermal 

dehydration of the gypsum added as retardant has occurred and during the one hour hydration 

rehydration has occurred. Considering the mass loss of water indicated in Fig. 3 for the 

dehydration of the CaSO4.2H2O present in  the paste, its  content was actually 0.945/0.2093 = 

4.50%, referred to the initial mass of cement. For class II, III and G cements and their one hour 

pastes was applied the same procedure and the resulting TG and DTG   curves are shown  from 

Figures 4 to 6. 
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Fig. 3 – TG and DTG curves of the class I cement and of its one hour hydrated paste on the cement initial sample mass 

basis. 

In class 2 cement case also occurred dehydration during milling as shown in Figure 4 and the actual 

cement  gypsum equivalent content is 3,00%.  

In class II case apparently no gypsum dehydration has happened during milling, because the 

released water from gypsum dehydration has even decreased after one hour hydration. Considering 

the water released in the original cement TG curve the estimated gypsum content is too low (1.56) 

indicating that more information must be obtained from the manufacturer, to state any value about 

the correct gypsum content.  

In class G cement case, the one hour hydrated paste DTG curve shows a very sharp and much higher 

DTG gypsum dehydration peak than that of the cement, again indicating partially dehydrates 

calcium sulfate phases in the original cement. From the one hour paste TG curve, a gypsum 

equivalent content of 3.25% was estimated on respective initial cement mass basis. 
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Fig. 4 – TG and DTG curves of the class II cement and of its one hour hydrated paste on the cement initial sample mass 

basis 

93.40%

0.3267%

0.2427%

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

D
e

ri
v
. 
W

e
ig

h
t 
(%

/m
in

)

93

94

95

96

97

98

99

100

W
e

ig
h

t 
(%

)

0 200 400 600 800
Temperature (°C)

                 CPIII–––––––
                 CPIII  1h paste– – – –

Universal V4.5A TA Instruments
 

Fig. 5 – TG and DTG curves of the class III cement and of its one hour hydrated paste on the cement initial sample mass 

basis 
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Fig. 6 – TG and DTG curves of the class G cement and of its one hour hydrated paste on the cement initial sample mass 

basis 

Conclusions 

 Simultaneous  TG and DTG analysis is very helpful and time and cost effective in gypsum  

quantitative characterization present in cement samples 

 Besides the thermogravimetric analysis of the cement itself,  a second TG analysis of a one 

hour hydrated paste  sample is necessary to see if partially dehydrated gypsum was  present 

in the original cement sample 

 To have a correct comparison between original cement and the one hour paste TG and DTG 

curves, these curves for the paste must be replotted on cement initial mass basis 

 Doing so, as in the one hour paste, any partial or totally dehydrated calcium sulphate phases 

present in the original cement was rehydrated to the dihydrate state, a more correct 

determination of the equivalent gypsum content of the cement can be obtained by 

thermogravimetry. 

 Among four different analyzed classes of cements three of them needed the application of 

the method to determinate the correct respective gypsum content. 

  Thus the results indicate that the method should be always applied to avoid erroneous 

cement gypsum content determinations that may be obtained if only the original non-

hydrated cement is analyzed by thermogravimetry. 
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Abstract. This paper presents the study of the simultaneous use of two residual catalysts (RAl 

and RNi) as aggregates of a type II Portland cement, in order to avoid environmental impacts 

and to use of the solidified products as structural sustainable materials. The solidification was 

evaluated by thermogravimetric analysis, X ray diffraction, leaching and compress ive strength 

tests. Mortars with water/cement mass ratio equal to 0.5 were prepared, into which, different 

percentual masses of each waste were added. The main phases formed due to the retarding and 

accelerating actions of ach waste were evaluated by thermogravimetry and X ray diffraction 

after 28 days of hydration. The leaching tests done with the solidified mortars presented values 

of Ni and Al contents below maximum accepted limits, indicating that they attend to 

environmental legislation, as well as eliminate the original environmental impact of the 

original wastes. Mortars evaluated after 28 days by compressive strength tests, presented 

acceptable results for their possible use as construction materials.  

Introduction 

Infra-structural systems consume a vast quantity of national resources and any innovation in 

their design and construction aspects resulting in saving of materials or time of construction is 

a progress towards environmental sustainability [1,2].  The incorporation of waste materials in 

building products reduces the amount of waste for disposal,  the demand on natural resources 

and also provide costs savings.  

The process of solidification/stabilization (S/S) with cement has been widely used worldwide for 

about 50 years [3-5]. S/S technique has been used for the immobilization strategies of hazardous 

wastes, using the chemical and mechanical properties of cement hydration [6-8]. The control of 

cement hydration depends on the knowledge of the variables that determine the kinetics of the 

involved reactions [9]. Several techniques may be applied to S/E process analysis [6, 10-13]. 

This work presents the study of two catalyst wastes from polyols production in Brazil, considered 

hazardous by local environmental regulation [14] due to their respective high nickel and aluminum 

contents. The simultaneous S/S of both wastes with Portland cement was studied in order to avoid 

environmental impacts and the possibility to use the solidified products as structural elements was 

checked. Through thermal analysis (TG/DTG), it was possible to evaluate the effects of the 

presence of the wastes on the cement hydration process [10-13]. The cement matrix performance 

was also evaluated by X Ray Diffraction [15], leaching [16] and compressive strength [11] tests 

with solidified samples after 28 days of hydration. 
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Materials and Methods 

Materials. The materials used in the applications are:  Portland cement (CP) type II, code CPII- 

F32, manufactured by Lafarge, RJ, Brazil; standardized sand (SS) and two hazardous catalyst 

wastes containing Nickel (RNi) and Aluminum (RAI)  which were used for the S/S by CP.   

The RNi and RAl catalyst wastes are generated in polyols production during the preparation and 

application of the Raney Ni catalyst. These residues should have, as final destination, an industrial 

landfill.  

The chemical composition of the original CP cement and of two dried catalyst wastes obtained by 

X-ray Fluorescence are shown in (Table 1).  

X-ray diffraction (XRD) patterns identified the presence of sodium chloride, calcium carbonate, 

sodium aluminum silicate hydroxide, sodium aluminum hydrate, nickel oxide and nickel silicate in 

the RNi waste. In the RAl waste were identified: aluminum hydroxide polymorphs and sodium 

choride. In the standardized sand only quartz was identified.  

Table 1 – Chemical composition of Portland cement and dried catalyst wastes / [mass%] 

Compounds  Portland cement 

(CP) * 

Catalyst Waste 

(RNi) 

Catalyst Waste 

(RAl) 

Al2O3 3.44 7.55 64.42 

Na2O 0.40 4.34 14.80 

Cl 0.07 7.74 14.83 

SiO2 18.90 13.65 5.25 

SO3 4.00 0.32 0.19 

K2O 0.44 0.87 0.51 

CaO 60.80 39.59 n.d. 

NiO n.d. 23.8 n.d. 

Fe2O3 4.76 0.93 n.d. 

MgO 1.92 1.21 n.d. 

P 2O5 0.13 nd n.d. 

TiO2 0.30 n.d. n.d 

Free Water 0.29 63.36 68.8 

* compounds with chemical composition less than 0.05[%] were not listed. 

n.d. non detected 

Methods. The mortars studied in this research were prepared using a water / cement mass ratio 

equal to 0.5 and sand / cement mass ratio equal to 1.5. The mortar (MSCPII) compositions were 

prepared with simultaneous 30 [mass%] addition of RNi and RAl catalyst wastes. We fixed the 

maximum value of 30 [mass%] addition based on previous leaching tests and a good workability as 

well. 

The thermal analyses were performed in a simultaneous TA Instruments TG/DTA equipment, 

model SDT 2960, at a constant heating rate of 10
 
[

o
C. min

-1
], from 35 to 1000 [

o
C], by using 100 

[mL.min
-1

] of air flow. Before this, all the samples were initially dried inside the equipment at 1 

[
o
C. min

-1
]

 
from 30 to 35 [

o
C], followed by an isothermal step at  35 [

o
C] for 1 hour,  in order to 

eliminate the residual non combined free water [17]. Samples of about 10 [mg] were used in open 

platinum pans. The samples were analyzed at different hydration times. All the hydrated samples 

were prepared in small plastic bags and sealed until their analysis.  

X-ray diffraction was applied to the mortar samples after 28 days in order to determine the hydrated 

products formed during the hydration of the cement. The XRD analysis were performed in a  

PANalytical, X´Pert PRO diffractometer, operating at 30 [kV], 15 [mA], 2   angle from 5° to 90°, 
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with 0.05° steps. A diffractometer was used to identify the crystalline phases. Cu  radiation was 

used. The crystalline components of the powdered samples were identified by comparing with the 

standards established by the International Centre for Diffraction Data (2003) and PAN-ICSD – 

PANalytical Inorganic Crystal Structure Database (2007).  

The Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens used was a 

Brazilian method identified as NBR 7215/96: Portland cement: Determination of compressive 

strength. The samples had a curing time of 28 days in a wet chamber at 25[ºC] with 100[%] of 

humidity [18]. Compressive strength values of cylinders (height = 50 [mm] x diameter = 25 [mm]) 

were reported as the average of four separate measurements, respectively. 

Leaching tests were performed according to the Brazilian standard ABNT 10.005/2004 – Leaching 

of solid residues [19]. The leaching extracts were analyzed using Inductively Coupled Plasma 

Optical Emission Spectrometry (ICP-OES),  Ultima 2. 

Results and discussion  

Termogravimetric (TG) and derivative thermogravimetric analysis (DTG) of different hydration 

times were performed, which allowed a quantitative information about the main cement hydrated 

phases in the mortar samples. The decomposition steps are evaluated from TG curves, on same 

operating conditions, which can be identified directly from their respective DTG decomposition 

peaks. These data allow a better understanding of what happens during the hydration with the 

formation or consumption of the main cement hydrated phases. The values were used to calculate 

the several parameters, on initial cement mass basis, by a procedure detailed in a previous paper 

[20]. 

The TG curves initially present a mass loss up to 35 [
o
C], which corresponds to free water.  The 

next mass loss step up to 200 [
o
C] is due to the release of water from tobermorite and ettringite 

dehydration. During this step, from 100 to 150 [
o
C], the dehydration of the gypsum phases occurs 

simultaneously [17]. Between 200 and 350 [
o
C], thermal decomposition of other hydrated phases 

occurs. Between 350 and 460 [
o
C], there is the dehydroxylation of the calcium hydroxide [21]. 

Between 500 and 800 [
o
C] the decarbonation of calcium carbonate occurs. The mass lost from 

35[
o
C] up to the end of the dehydroxylation of calcium hydroxide corresponds to the total combined 

water [17]. 

Figure 1 presents the resulting mass losses of combined water as a function of hydration time. It can 

be observed a constant increase of the released total combined water up to the end of the second 

week. In the early stages, the cement hydration reaction rates are higher. After de second week there 

is only a slightly increase up to the 4
th

 week, because  the initial cement component contents 

decrease. 

According to Melchert et. al. [21], in the early stages of hydration, a significant thermal effect 

occurs due to the retarding and accelerating actions of each waste, respectively due to RNi and RAl 

presence. The presence of waste in sample mortars increases the values of combined water 

compared with the control mortar, due to the formation of more hydrated products.  

Figure 2 refers to the mass losses of different types of combined water from sample mortars after 28 

days of hydration, and all results were quantified on initial cement mass basis. It can be seen that 

after 28 days of hydration, the amount of water released from tobermorite + ettringite and from 

other phases are higher in the mortars containing added wastes than in the respective control mortar. 

The water released from calcium hydroxide dehydroxylation in the control mortar is higher when 

compared to the mortar with residues. 
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Figure 1 - Combined water released from cement hydrated phases of samples mortars at different periods of hydration, 

on cement initial mass basis. 

During the solidification process with addition of  RAl waste, the presence of Al2O3 forms calcium 

aluminate, indicating that it reacts with the calcium hydroxide and forms more ettringite [20, 21]. In 

the cases of higher formation of ettingite, there is only very small amount of free water for the 

hydration of calcium silicates to form tobermorite and calcium hydroxide.  

The RNi waste, containing CaO and NiO as main components, slightly enhances  the formation of 

tobermorite in mortars with RNi  after 28 days of hydration. 

 The MSCPII 30RNi+30RAl sample presents the highest waste content as well as the highest 

combined water released from other phases.The formation of more water from other phases in all 

the samples containing wastes compared to control sample indicates more stable products during 

their solidification/stabilization process.  

Figure 3 shows the X-ray patterns of solidified mortar samples after 28 days of hydration. The XRD 

analysis conducted on the mortars showed that the major crystalline phases were present: CSH - 

Calcium Silicate Hydrate – Tobermorite (29-0374 and 89-6458); E - Ettringite (41-0217); C - 

Calcite (83-0464); P - Portlandite (44-1481) and Q - Quartz (79-1906).  

The comparison among the XRD patterns of mortars with residues revealed that the incorporation 

of high contents in these two residues led to the formation of:  R - Calcium Aluminum Iron Oxide 

Carbonate Hydroxide Hydrate (45-0572); SC - Calcium Aluminum Silicate Hydrate (24-0765) and SN 

- Aluminum Sodium Silicate Hydrate (42-0013).  The intensity of these peaks increases by 

increasing waste addition. The crystalline and non-crystalline phases formed from other hydrated 

phases were quantified by TG analysis for each sample of mortar, shown in (Fig. 2).  
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Figure 2 - Combined water released from cement hydrated phases of 28 days mortars (H2O TOB+ETR – water from 

tobermorite and ettringite; H2O Ca(OH)2 – water from calcium hydroxide; H2O OTHER PHASES – water from the 

other hydrated phases). 

 
Figure 3 – X-ray patterns of solidified samples after 28 days of hydration. 

The compressive strength results after 28 days of cement hydration, as shown in Figure 4, were 

from 20.5 to 30.2 [MPa], in mortar samples with added residues. The mortars with waste presented 

a lower compressive strength than the control mortar without wastes, but present a good standard 

deviation due to the homogeneity of the mortars. For mortar samples, the higher is the waste 

content, the lower is the compressive strength.  
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All the mechanical resistance results were above the US EPA values, which, according to [22] the 

lowest allowable value for stabilization/solidification process of wastes in cement is 0.34 [MPa] 

[23, 24]. However, the compressive strength of all compositions is above the minimum compressive 

strength necessary for the viability of the S/S process. 

Results demonstrate that the solidified mortars with waste contents, inclusive MSCPII 

30RNi+30RAl, show mechanical resistance values larger than 10 [MPa]. These are acceptable 

results for the possible use in construction industry, as civil construction secondary material, 

without structural function. Posterior studies will be necessary to evaluate others applications. 

Leaching tests were performed in solidified mortar samples, after 28 days of hydration, with  

simultaneous addition of 30 [mass%] of each catalyst waste, as well as control sample without any 

waste addition. The results of the samples presented acceptable values for the final concentration of 

Ni and Al in the leaching extracts, as shown in (Table 2). The leaching rate is extremely dependent 

on the concentration and solubility of contaminates and on the permeability of the matrix [16]. 

 

Figure 4 - Compressive strength results of solidified samples after 28 days of cement hydration. 

It can be seen for the samples containing 30 [mass%] of RNi and increasing contents of RAl that, 

the higher is its content, the higher is the concentration of aluminum in the leaching extracts. 

However, we noted that the values obtained for Ni indicated good fixation. Hekal et al. [16] 

obtained  high degree of immobilization of Ni II in cement pastes. 

The maximum value of Ni and Al was 0.12 and 1.91 [mg L
-1

]
 
 for the samples. Mortar sample using 

addition of the highest amount of the two residues (MSCPII 30RNi+30RAl) obtained 0.03 and 1.91 

[mg L
-1

]
 
as maximum value of Ni and Al.  

As there are no explicit values in Brazilian environmental norm for acceptable limits for Ni and Al 

contents for leaching tests, the Australian governmental respective limits of 2 and 5 [mg L
-1

] were 

taken as the acceptable ones [25]. 

Table 2 -  Nickel and Aluminum concentration [mg L
-1

] of  leaching extracts 

Mortars  Nickel [mg L
-1

] Aluminum [mg L
-1

] 

MSCPII 0.01 0.55 

MSCPII 30RAl 0.01 1.37 

MSCPII 30RNi 0.12 0.55 

MSCPII 30RNi +15RAl 0.03 1.25 

MSCPII 30RNi +30RAl 0.03 1.91 
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Conclusions 

 TG/DTG analysis allow to quantify the hydrated products and to evaluate the influence of 

the residues in cement hydration reactions. By XRD and TG the behavior of the main 

chemical species in the S/S can be analyzed. 

 After 28 days of hydration, the mortar with RNi waste slightly enhances the formation of 

tobermorite and mortars with RAl waste form more ettringite. 

 The leaching tests done for solidified mortars, after the standard evaluation period of 28 

days of solidification, presented values for the final concentration of Ni and Al below 

maximum accepted limits, indicating that they attend to environmental legislation, as 

well as eliminate the original environmental impact of the original wastes.  

 Mortars analyzed also after 28 days by compressive strength tests, presented acceptable 

results for the possible use of the solidified products in construction industry,  > 10 

[MPa] after 28 days of hydration. 

 It is possible to use mortar with maximum addition of waste, MSCPII 30RNi+30RAL, 

attend to environmental legislation. 
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Resumo. Este trabalho aborda os efeitos da incorporação de resíduos de pó de vidro contendo sílica 

amorfa para a produção de argamassas obtidas por ativação alcalina de metacaulinos. São utilizadas 

na preparação das soluções activadoras à base de silicato de sódio – ou de potássio – duas fontes de 

sílica que serão objeto de comparação: uma proveniente do processo de reciclagem do vidro 

originário do lixo municipal e outra, da produção de ligas metálicas de ferro-silício da indústria 

siderúrgica. Além destas, também são adotadas soluções activadoras produzidas a partir de silicatos 

de sódio e potássio, obtidos em escala industrial. Este estudo tem por objectivo a avaliação do 

desempenho em termos de resistência e de durabilidade das argamassas analisadas a partir de razões 

molares de referência. São apresentados estudos referentes ao índice de actividade dos materiais 

analisados  cujos resultados promovem a competitividade da sílica de vidro verde moído, nomeada 

ecosílica, em termos técnicos e econômicos. Neste estudo sobre a produção de argamassas 

geopolímeras com adição de pó de vidro são discutidas as condições de preparo, cura, 

trabalhabilidade, redução do custo de aquisição dos materiais e a eficiência energética frente às 

alternativas propostas.  

Introdução 

O vidro é um material que oferece os maiores benefícios ambientais e energéticos no universo da 

construção civil. Por ser indefinidamente e integralmente reciclável, é cada vez mais crescente a 

potencialidade das aplicações decorrentes do seu uso. Apesar de, quando em forma de cacos ou 

graõs, seu uso nobre estar voltado à diversificada produção de artefactos de vidro como: chapas, 

cerâmicas, pastilhas, faixas reflexivas de sinalização, refratários, blindados, alternativas de uso 

relacionadas ao pó de vidro ainda são muito incipientes. Com o uso cada vez mais crescente de 

ligantes obtidos a partir da activação alcalina de aluminosilicatos pode-se tirar vantagem do 

aproveitamento destes resíduos gerados pela indústria do vidro. 

A concientização quanto ao reaproveitamento do pó retido nos filtros eletrostáticos e nas operações 

de manutenção de alto-fornos da indústria de refratários seguir para a reciclagem como matéria-

prima para indústrias cerâmicas elevando o custo deste resíduo. Apesar da valorização destes 

resíduos industriais, seu preço ainda é competitivo frente aos materiais de origem siliciosa obtidos 

em escala industrial. Nesta investigação pretende-se reunir elementos que confirmem a viabilidade 

técnica e económica do uso do pó de vidro na produção de argamassas geopolímeras de alto 

desempenho. 

Caracterização dos materiais de partida 

Metacaulino. A matéria-prima para a produção do metacaulino utilizado neste estudo é 

originária de depósitos situados no Estado da Paraíba (nordeste brasileiro). A desidroxilação do 

caulino, que é a libertação dos iões hidroxilos envolventes da estrutura octaédrica do alumínio e 
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consequente perda d´água de constituição, conduz a transformação em metacaulino. Por ser uma 

fase que requer o maior consumo de energia, foram realizados ensaios termo-gravimétricos para 

caracterizar as condições mínimas de tratamento térmico e do tempo de exposição que permitem 

obter um produto com o maior poder de reação na fase de activação alcalina com o menor dispêndio 

de energia. 

Utilizou-se o equipamento da empresa norte-americana TA Instruments modelo SDT2960, que 

realiza simultaneamente as análises de Calorimetria Diferencial de Varrimento (DSC) e Termo-

Gravimétrica (TGA). Após a aplicação de dois ciclos térmicos atingindo a temperatura de pico de 

1100
o
C, observa-se a perda de massa relativa à perda de água de constituição do caulino (Fig.1). A  

Figura 2 apresenta a taxa de perda de massa em relação à temperatura, que permite definir o 

intervalo onde ocorreram as maiores perdas onde se assume que o início e fim da decomposição 

seja, respectivamente, nas temperaturas de 380
o
C e 730

o
C. 

    
                    Figura 1: Perda de massa percentual                                     Figura 2: Taxa de perda de massa e                              

                          em função da temperatura                                             intervalo de temperaturas de interesse 
 

Embora muitos autores sejam influenciados pelas investigações realizadas por Davidovits[1], que 

aponta a temperatura de 750
o
C para a desidroxilação completa, a partir deste estudo realizado pode-

se sugerir a temperatura de 500
o
C para a produção do metacaulino, refletindo em uma redução 

significativa no consumo energético dos fornos de calcinação. 

Vidro verde moído (ecosílica). O vidro verde utilizado neste estudo é originário de garrafas 

recolhidas do lixo municipal. As garrafas foram lavadas e reduzidas a cacos de vidro, com dimensão 

máxima de 20 mm e, em seguida, foram submetidas a micronização em moinho de esferas por meio 

de 20 operações de 15 minutos com 10 minutos de arrefecimento entre operações. 

Sílica cinza (Elkem Microsílica 971D). A microsílica Elken, denominada neste estudo por sílica 

cinza, apresenta-se em forma de pó com média do tamanho das partículas aproximadamente de 150 

m e superfície específica de 20 m
2
/g. Sua cor tem estreita correlação com o conteúdo de carbono 

proveniente da queima do carvão coque no processo do processo de produção das ligas de ferro-

silício. Normalmente, no processo siderúrgico o metal é o produto principal e a sílica é o sub-

produto. Esta afirmação não se aplica para a sílica cinza onde, especificamente para este caso, ela é 

o produto principal e a liga metálica é o subproduto. A análise química, fornecida pelo fabricante do 

produto, indica a quantidade máxima de 98,5% de sílica ativa. 

Sílica branca (Una-Prosil 170 SM). A sílica precipitada Una-Prosil, identificada neste estudo 

de sílica branca, é um produto sintético obtido a partir da reação entre o silicato de sódio e o ácido 

sulfúrico. Os principais setores em que a sílica branca está presente são: indústria de borracha, 

detergentes em pó, cosméticos, nutrição animal, construção civil e agroquímica. A sílica branca tem 

propriedade de agente fluidificante que auxilia na formação da solução do silicato alcalino para altas 

razões molares. A sílica branca é composta por partículas muito finas, sendo que 70% são passantes 

na peneira de abertura de 150 m. A densidade aparente e, absoluta são, respectivamente, 240 g/l e 

295 g/l, com superfície específica de 200 m
2
/g. A análise química, apresentada na ficha técnica do 

produto, indica o conteúdo de 97,2% de sílica ativa. 

Silicato de potássio (Woellner Betol K 41T). O silicato de potássio utilizado apresenta o 

conteúdo de dióxido de silício de 27,5% e de óxido de potássio de 13,2%, resultando no módulo de 
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sílica aproximado de 3,2. A sua aparência é em forma líquida transparente com viscosidade de  

200 mPas e densidade 1,40 g/cm
3
. Dois processos de produção podem ser utilizados na escala 

industrial. O primeiro é processo envolve a calcinação do carbonato de potássio e quartzo em alto-

fornos para posterior autoclavagem, filtragem e moagem. O segundo processo é o hidrotérmico, 

onde a fonte de sílica e a solução aquosa de hidróxido de potássio que são levados em autoclave 

para posterior filtragem e moagem. 

Composição das argamassas geopolímeras 

Razões molares de referência. As razões molares de referência (Tab.1) levam, 

preferencialmente, à formação do geopolímero do tipo (Na, K) poli-(sialato-siloxo), segundo a 

nomenclatura proposta por Davidovits [1]. Neste estudo paramétrico, as razões molares, em termos 

de óxidos, serão adotadas para as oito argamassas produzidas a partir das soluções activadoras 

(Tab.2), tendo como precursor o metacaulino MK-750, com relação entre aglomerantes secos e 

agregados miúdos igual a 1:2. 

Tabela 1: Razões molares de referência (adaptado de [1]) 

MATERIAIS DE PARTIDA 

POTÁSSIO  

Si:Al=2 

SÓDIO  

Si:Al=2 

ÓXIDOS 
RAZÃO 

MOLAR 
ÓXIDOS 

RAZÃO 

MOLAR 

PRECURSOR METACAULINO SiO2:Al2O3 2,0 SiO2:Al2O3 2,0 

ATIVADOR 

SILICATO 

ALCALINO 

SiO2:K2O 3,2 SiO2:Na2O 3,2 

ÁGUA 50% ÁGUA 54% 

SILICATO + 

HIDRÓXIDO 

ALCALINO 

SiO2:K2O 2,0 SiO2:Na2O 2,0 

H2O:K2O 12,5 H2O:Na2O 12,5 

ÁGUA 45% ÁGUA 50% 

ARGAMASSA GEOPOLÍMERA 

SiO2:Al2O3 4,0 SiO2:Al2O3 4,0 

K2O:SiO2 0,25 Na2O:SiO2 0,25 

K2O:Al2O3 1,0 Na2O:Al2O3 1,0 

H2O:Al2O3 12,0 H2O:Al2O3 12,0 

Tabela 2: Tipos de soluções activadoras utilizadas 

nas argamassas geopolímeras analisadas 

PRODUTOR SÍLICA 
HIDRÓXIDO 

POTÁSSIO   SÓDIO 

UNAPROSIL BRASIL 

UP170SM 
BRANCA BRK BRNa 

ELKEM NORUEGA 

971 D 
CINZA CNK CNNa 

RESÍDUOS 

DE VIDRO 
VERDE VRK VRNa 

PRODUTOR SILICATO POTÁSSIO SÓDIO 

WOELLNER AUSTRIA 

BETOL K41T 
INDUSTRIAL WLK   

MARCANDE 

PORTUGAL 
INDUSTRIAL   MRNa 

Preparo das argamassas. O preparo das argamassas geopolímeras inicia-se com a pesagem dos 

materiais: metacaulino, sílica ativa, hidróxido alcalino do silicato e adicional, água destilada e areias 

com proporções iguais compreendidas entre quatro faixas granulométricas (125, 250, 500 e  

1000 m). As soluções activadoras são preparadas 24 horas antes da mistura, à temperatura 

ambiente, para a liberação completa das hidroxilas e aumentar a reatividade da solução. A ordem da 

mistura adotada neste estudo compreende a homogeneização do metacaulino e da areia (parte seca) 

seguida da adição da solução ativadora com o uso de misturador mecânico tipo argamassadeira. O 

tempo de mistura é de quatro minutos com velocidade baixa e a moldagem é feita em mesa 
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vibratória. Como a viscosidade da solução activadora à base de sódio é maior daquela à base de 

potássio e a solubilidade em solução aquosa de hidróxido alcalino da ecosílica é menor que as 

demais, tais características levam a composições de distintas trabalhabilidades. As argamassas 

produzidas com ecosílica apresentaram um aspecto muito seco. Nas soluções à base de ecosílica 

houve a separação em duas fases (solúvel e insolúvel). As demais soluções activadoras, seja à base 

de potássio ou à base de sódio, apresentaram trabalhabilidades semelhantes devido ao fato que se 

adotou a mesma razão molar entre a água e os óxidos alcalinos. Como os pesos moleculares dos 

óxidos alcalinos são distintos, tal fato conduziu às quantidades de água de composição de 45% e 

50%, respectivamente, para o potássio e o sódio.   

Propriedades mecânicas 

Resistência à tração na flexão. Para o ensaio de flexão de três pontos foram utilizados provetes 

prismáticos de dimensões 40 mm de largura por 40 mm de altura por 160 mm de comprimento (vão 

de 100 mm). Os provetes foram preparados conforme o procedimento descrito anteriormente e 

ensaiados aos 28 dias. A Norma ASTM C 348 [2] estabelece que a resistência à flexão de provetes 

constituídos de argamassas cimentícias, nas dimensões estabelecidas pelo ensaio, vale fct,fl 

=0,0028
.
P, sendo P a carga máxima em [N] e fct,fl a resistência à tração na flexão em [MPa]. As 

resistências à tração média fctm são obtidas indiretamente por meio do ensaio de flexão (Fig.3). 

Deve-se observar que os maiores valores foram obtidos para as argamassas à base de sódio. Os 

menores valores foram observados para as soluções compostas por ecosílica. 

          
                    Figura 3: Resistência à tração para                                            Figura 4: Resistência à compressão para  

                           as argamassas analisadas                                                                as argamassas analisadas  

Resistência à compressão. A resistência à compressão foi obtida a partir de provetes cúbicos de 

50 mm que foram preparados conforme o procedimento descrito anteriormente e ensaiados aos 28 

dias. A resistência à compressão média fcm , para três provetos por composição, são apresentadas na 

Figura 4. Valem as  mesmas considerações feitas anteriormente para a resistência à tração. 

Avaliação da durabilidade 

Retração. No sentido de se avaliar a retração de argamassas geopolímeras, produzidas com 

distintas soluções activadoras, realiza-se uma campanha experimental que consiste na medição da 

variação do comprimento dos provetes logo após a desmoldagem. A desmoldagem foi realizada 4 

horas após a moldagem dos provetes. Não foram apresentadas as retrações das soluções activadoras 

à base de ecosílica pois a desmoldagem somente pôde ser realizada 24 horas após a moldagem. 

Complementarmente, determina-se a perda de massa dos provetes submetidos ao ensaio de retração. 

A avaliação da retração segue a especificação normativa LNEC E398:1993 [3]. Foram 

confeccionados dois provetes prismáticos, para cada formulação, de secção transversal quadrada de 

dimensões 25 mm de lado e 250 mm de comprimento. Os provetes são dotados de pontos de 

referência, em forma de pinos metálicos, instalados nos topos dos mesmos. Durante o ensaio, os 
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provetes são mantidos em sala com temperatura ambiente de 27,5
o
C ± 2,5

o
C e humidade relativa 60 

± 5% (Fig.X1).  

A retração é medida em equipamento composto por haste fixa e deflectômetro analógico. Antes da 

colocação de cada provete no suporte em aço é realizada a medição de uma barra de aço padrão, 

para anular o efeito associado à variação de comprimento devida às variações térmicas. Para cada 

leitura efectuada no aparelho de medição da retração, é registrada a massa de cada provete por meio 

de uma balança de alta precisão, situada na mesma sala de ensaios. 

Os valores da retração apresentados são referentes à retração total composta por retração autógena e 

por secagem. Não se verificou a retração de provetes selados com filme plástico de PVC 

transparente, sendo esta significativamente inferior evidenciando que a preponderância dos valores 

apresentados deve-se à retração por secagem que tem influência direta na durabilidade das 

argamassas geopolímeras. Os índices de retração registrados são cerca de dez vezes maiores em 

relação àqueles previstos para argamassas hidráulicas à base de cimento Portland comum, sendo 

estes últimos contados a partir da desforma que é em torno de cinco dias.  

A Figura 5 ilustra a retração total obtida para as argamassas analisadas, evidenciando que aquelas à 

base de potássio apresentaram os valores menores, devido ao fato da diminuição do conteúdo de 

água do silicato composto (Tab.1). 
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Figura 5: Retração total das argamassas geopolímeras e variação da temperatura 

e humidade da sala de ensaios para o período das leituras  

A Figura 6 apresenta a perda de massa nos provetes que evidenciaram um comportamento 

semelhante ao longo de todo o tempo de ensaio. Deve-se observar que a perda de massa para os 

provetes selados poderia ser considerada desprezível. Estes resultados demonstram que o 

procedimento sugerido de selar os provetes aparenta ser eficaz para a mitigação das perdas de massa 

e retração por secagem, uma vez que estes fenômenos estão relacionados. 

 
Figura 6: Perda de massa das argamassas geopolímeras 

Absorção de água por capilaridade. O ensaio de absorção de água por capilaridade segue as 

recomendações da norma LNEC E393:1993 [4]. Foram confeccionados dois provetes prismáticos, 

para cada formulação, de secção transversal quadrada de dimensões 40 mm de lado e 160 mm de 

comprimento. Os provetes foram rompidos em duas partes na máquina de ensaio à flexão e levados 

para a secagem em estufa a uma temperatura de 40
o
C ± 5

o
C durante 10 dias até massa constante m0. 
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Prossegue-se com a impermeabilização das faces maiores com material selante à base de silicone e 

posicionamento do provete sobre suportes dentro de um recipiente que será preenchido com água 

até que o nível atinja 5 mm ± 1 mm  acima da face inferior. São feitas as medições das massas para 

os tempos 3, 6, 8, 24 e 72 horas. O histórico da absorção de água por capilaridade [g/mm
2
] nos 

tempos especificados para as argamassas analisadas é apresentado na Figura 7.  

 
Figura 7: Absorção de água por capilaridade 

Absorção de água por imersão. O ensaio de absorção de água por imersão à pressão 

atmosférica segue as recomendações da norma LNEC E394:1993 [5]. Foram confeccionados dois 

provetes prismáticos, de cada composição, de secção transversal quadrada de dimensões 40 mm de 

lado e 160 mm de comprimento. Os provetes foram rompidos em duas partes na máquina de ensaio 

à flexão e levados para a saturação em água, tendo-se o cuidado de efectuar a operação de imersão 

em três etapas, elevando-se o nível de água em terços da altura a cada hora. Quando constatou-se 

que a diferença entre a média das pesagens foi menor que 0,1% considerou-se que a saturação foi 

atingida.   Procedeu-se à pesagem dos provetes sendo registradas as massas dos provetes saturados 

(m1) e as massas hidrostáticas dos mesmos (m2). Os provetes são retirados de dentro de água e 

levados à secagem em estufa à temperatura de 105
o
C ± 5

o
C até massa constante (m3). A absorção de 

água por imersão calculada por meio da expressão 

100
32

31 





mm

mm
A                                                                                                                              (1) 

é apresentada para as composições em estudo na Figura 8.  

 
Figura 8: Absorção de água por imersão à pressão atmosférica 

A partir da análise da Figura 8, constata-se que os provetes que apresentaram as maiores 

quantidades de água absorvida por imersão são constituídos por solução activadora formada por 

ecosílica. Esta verificação também foi comprovada no ensaio de absorção de água por capilaridade, 

cujos resultados são apresentados na Figura 7. 

Resistência ao ataque químico. O ensaio de resistência ao ataque químico segue as prescrições 

da norma ASTM C267 – 01[6]. Foram confeccionados dois provetes cúbicos de 50 mm, de cada 
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composição, para os períodos 1, 3, 7 e 14 dias, para as soluções aquosas de ácido sulfúrico com 

concentrações de 5%, 10% e 20% para a temperatura ambiente. A solução de 20% de ácido 

sulfúrico foi contemplada por ser considerada uma concentração limite, segundo a norma BS EN 

13529:2003 [7] que especifica uma metodologia para a determinação da resistência ao ataque 

químico severo em revestimentos de proteção de superfícies. No momento da pesagem, os provetes 

foram enxaguados em água corrente e o excesso removido em papel absorvente por três vezes, 

sendo que a última operação os provetes foram mantidos sobre a superfície absorvente por meia 

antes da pesagem. Considerando-se o valor de referência 100% para a massa do provete após o 

período de cura (7 dias) e antes da exposição ao ataque químico, a variação percentual da massa é 

dada pela expressão:      

100%massadavariação 



C

CW
                                                                                                 (2) 

onde W é a massa do provete após o período de imersão em solução aquosa de ácido sulfúrico e C é 

a massa do provete antes da exposição ao ataque químico. A variação percentual da massa pode 

tanto ser uma grandeza positiva, sendo interpretada como ganho de massa (por absorção ácida), 

quanto ser uma grandeza negativa, neste caso interpretada como perda de massa. 

As argamassas obtidas a partir das soluções activadoras de silicato de potássio à base de ecosílica 

(VRK), sílica cinza (CNK) e sílica branca (BRK) apresentaram os piores desempenhos em relação à 

resistência ao ataque de ácido sulfúrico com 20% de concentração. As argamassas citadas exibiram 

perda de massa acima de 50% (Fig.9). A argamassa obtida a partir da solução de silicato de sódio à 

base de ecosílica (VRNa) desfez-se após 3 dias de imersão no meio ácido analisado. A Figura 10 

apresenta as argamassas que tiveram o melhor desempenho, com perda de massa inferior a 10%.  

 
Figura 9: Variação percentual da massa em função período de imersão em solução 

aquosa com 20% de ácido sulfúrico para as argamassas analisadas  

 

 
Figura 10: Variação percentual da massa em função período de imersão em solução 

aquosa com 20% de ácido sulfúrico para as argamassas com melhor desempenho 
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A variação percentual da resistência à compressão é dada pela expressão:      

100% aresistêncidavariação
1

12 



S

SS
                                                                                         (3) 

sendo S1 a resistência média à compressão para os provetos antes da imersão em meio ácido e S2 a 

resistência média dos provetos após o período de imersão em meio ácido. As argamassas que 

apresentaram o melhor desempenho ao ataque químico (Fig.10), exceto para a solução de silicato de 

sódio comercial (MRNa), também apresentaram o melhor desempenho mecânico. A Figura 11 

mostra o desempenho mecânico das argamassas produzidas com as soluções activadoras de silicato 

de potássio comercial (WLK), silicato de sódio à base de sílica cinza (CNNa) e à base de sílica 

branca (BRNa) que apresentaram uma queda de resistência em torno de 70% após sete dias de 

exposição ao meio ácido. 

 

 
Figura 11: Variação percentual da resistência à compressão em função período de imersão 

em solução aquosa com 20% de ácido sulfúrico para as argamassas com melhor desempenho 

 

A Figura 12 indica os valores das resistências à compressão apresentados pelas argamassas 

supracitadas ao longo de sete dias de imersão em ácido sulfúrico com 20% de concentração. 

 

 
Figura 12: Resistência à compressão [MPa] em função período de imersão em solução  

aquosa com 20% de ácido sulfúrico para as argamassas com melhor desempenho 

Optimização da Composição 

A optimização das argamassas obtidas a partir das soluções activadoras à base de ecosílica  sob o 

aspecto da durabilidade permite a valorização dos resíduos originários da indústria da  reciclagem 

do vidro contribuindo para a sustentabilidade da construção. Sob o aspecto econômico  o uso da 

ecosílica demonstra-se atraente em comparação com as sílicas ativas existentes no mercado. Assim, 

pretende-se analisar o potencial reativo da ecosílica para promover a viabilidade técnico-econômica 

de utilização deste material. Neste sentido o ensaio de Chapelle Modificado será utilizado para a 
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determinação do índice de pozolanicidade da ecosílica em confronto com as demais sílicas 

analisadas neste estudo. 

Ensaio de Chapelle Modificado. O método de ensaio consiste na determinação do teor de 

hidróxido de cálcio que a fase amorfa da sílica ativa tem capacidade de se combinar. A partir das 

especificações da norma NBR 15895 [8], coloca-se em um frasco Erlenmeyer 1 g de sílica ativa 

(m2) e 2 g de óxido de cálcio (m3), obtido a partir da calcinação do carbonato de cálcio pró-análise, 

adicionando-se 250 g de água isenta de dióxido de carbono. O frasco é mantido em banho-maria 

durante 16 horas à temperatura de 90
o
C, com agitação magnética. Após este procedimento adiciona-

se 250 g de solução de sacarose, para cessar a reação pozolânica, seguida das etapas de filtração, 

pipetagem e titulação, com solução de ácido clorídrico de concentração 0,1 M, utilizando-se solução 

de fenoftaleína. O volume gasto de ácido clorídrico para a titulação (V2) indica a quantidade de 

óxido de cálcio que não reagiu com a sílica ativa. Efetuando-se as mesmas operações para o ensaio 

em branco, sem a adição de sílica ativa, o volume gasto para a titulação (V3) leva ao valor do índice 

de atividade pozolânica por meio da expressão ajustada para o ensaio, dada por [8]: 

32,1
)(28

2

23 



m

VV
I                                                                                                                        (4) 

que corresponde ao teor de hidróxido de cálcio fixado, expresso em miligramas, por grama de sílica 

ativa. A Figura 13 apresenta os índices de atividade pozolânica médios obtidos em dois ensaios por 

material analisado. Para o ensaio em branco, que é referência para todos os resultados, que foram 

realizados três ensaios. A sílica branca que é extremamente fina apresentou o maior índice de 

reatividade igual a 1510 mg/g. Curiosamente para as sílicas cinza e verde, que apresentaram 

desempenhos muito distintos nos ensaios realizados, indicaram índices de atividade pozolânica 

muito próximos 930 mg/g e 810 mg/g, respectivamente. Em busca de uma explicação para as 

diferenças entre os resultados obtidos nos ensaios de durabilidade e mecânicos, recorreu-se a 

redução do tempo do ensaio para 2, 4 e 8 horas, mantendo-se o valor de referência do ensaio em 

branco realizado em 16 horas. Percebe-se que o potencial reativo da ecosílica somente evidencia-se 

a partir de longo tempo de exposição a altas temperaturas.  
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Figura 13: Ensaio de Chapelle modificado para as sílicas ativas branca (UP-170 SM), 

cinza (971-D) e verde (vidro moído) e metacaulino (MK750)  

Fluorescência de Raios X. As quantidades de óxidos presentes nas amostras de pó de vidro 

verde (ecosílica), obtidas pela técnica de fluorescência de raios X são apresentadas na Tabela 3. As 

quantidades exibidas nesta tabela estão associadas a fase vítrea do material, sendo levadas em 

consideração no cálculo das quantidades da composição optimizada. 
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Tabela 3: Análise de fluorescência de raios X  

para a ecosílica 

ANÁLISE QUÍMICA XRF  

SÍLICA VERDE (ECOSÍLICA) 

ÓXIDOS % 

SiO2 72,2 

Al2O3 2,84 

Fe2O3 0,38 

CaO 10,4 

MgO 0,82 

TiO2 0,05 

Na2O 14,5 

K2O 0,7 

P2O5 0,02 

Análise granulométrica. A distribuição granulométrica foi obtida mediante o Método de 

Sedimentação, utilizando-se o equipamento Micromeritics SediGraph 5100, para amostras de pó de 

vidro com três tempos de moagem: 1, 2 e 5 horas. A Figura 14 apresenta as curvas granulométricas 

obtidas e se observa a diminuição do tamanho das partículas em função do aumento do tempo de 

moagem, embora este aumento repercuta em um aumento do gasto energético. 

 
Figura 14: Curvas granulométricas da ecosílica 

em função do tempo de moagem 

Razões molares de referência. A partir de um estudo experimental foram analisadas diversas 

razões molares entre a sílica e o potássio para a solução activadora e as maiores resistências à 

compressão foram obtidas para a formulação baseada nas razões molares indicadas na Tabela 4. 

Foram preliminarmente analisadas as  formulações para o potássio e os valores obtidos para a 

resistência à compressão são apresentados na Tabela 5.  

Tabela 4: Razões molares optimizadas para soluções 

activadoras à base de ecosílica 

MATERIAIS DE PARTIDA ÓXIDOS 
RAZÃO 

MOLAR 
PRECURSOR METACAULINO SiO2:Al2O3 2,0 

SOLUÇÃO 

ACTIVADORA 

SILICATO DE 

POTÁSSIO À BASE 

DE SÍLICA VERDE 

SiO2:K2O 3,29 

H2O:K2O 19,30 

ÁGUA 45% 

ARGAMASSA GEOPOLÍMERA 

SiO2:Al2O3 3,36 

K2O:SiO2 0,13 

K2O:Al2O3 0,42 

H2O:Al2O3 7,79 
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Tabela 5: Resistência compressão aos 7 dias 

TIPO DE SÍLICA FORNECEDOR/PRODUTO 
RESISTÊNCIA 

CÚBICA 7 DIAS 

SÍLICA BRANCA UNA-PROSIL UP170 SM 88,2 MPa 

SÍLICA CINZA ELKEM 971D 86,3 MPa 

ECOSÍLICA RESÍDUO DE VIDRO 57,3 MPa 

Conclusões 

Em condições optimizadas obtiveram-se resistências à compressão para a ecosílica superiores a 50 

MPa, o que perspectiva a utilização destas soluções activadoras em funções estruturais. Uma grande 

difuldade foi encontrada em relação à trabalhabilidade das composições à base de ecosílica que 

impossibilita a utilização desta formulação para fins práticos. Estudos futuros deverão estar voltados 

para a superação destas dificuldades. 

Quanto ao ensaio de retração, iniciado 4 horas após o desmoldagem, as argamassas à base de 

potássio apresentaram os valores menores em relação às argamassas à base de sódio, sendo porém 

ainda altos em relação às argamassas compostas por cimento Portland comum. Como medida de 

mitigação para a retração de argamassas geopolímeras sugere-se envolver as peças com filme 

plástico de PVC transparente nos primeiros três dias após a desforma das mesmas.   

O tratamento de redução da granulometria e, consequentemente, da superfície específica e o 

aumento do poder de combinação com hidróxidos alcalinos por meio de tratamento térmico 

adequado são procedimentos recomendados para promover a competitividade da ecosílica. A 

utilização da ecosílica em substituição às sílicas, obtidas como produtos principais ou subprodutos 

de processos industriais, traz vantagens quanto a redução do custo de aquisição, valorização de 

resíduos e contribuição para a sustentabilidade dos materiais construção. 

Novos estudos devem ser realizados para a confirmação experimental do desempenho quanto aos 

critérios de durabilidade de argamassas compostas por soluções activadoras à base de ecosílica. 
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Palavras-chave: Resíduo, Pó de fumo, Índice de atividade pozolânica 

Resumo. A poluição é uma questão ambiental de caráter global. Entretanto, em regiões especificas, 

há uma demanda muito particular quanto à questão da gestão e disponibilidade de determinados 

tipos de resíduos. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo realizar a caracterização (física, 

mineralógica e química) do resíduo do processo de beneficiamento do tabaco, conhecido como “pó 

de fumo”, proveniente da /existente na Região Sul do Brasil. Na primeira fase, foram realizadas 

queimas do pó de fumo em diferentes temperaturas (500°C, 600°C, 700°C, 800°C, 900°C e 

1000°C), optando-se pela temperatura de 700°C para obtenção da cinza a ser utilizada na segunda 

fase do trabalho. Após a queima, o resíduo foi caracterizado quimicamente e foi determinado ou 

determinou-se seu índice de atividade pozolânica através dos ensaios prescritos nas Normas 

brasileiras [3][4].  (acho que não precisa do parêntesis). Verificou-se, após os ensaios realizados, 

que o resíduo proposto apresentou bons resultados quando utilizado como adição pozolânica. 

Introdução 

A poluição é uma questão de caráter global, e não regional [12]. Entretanto, em regiões especificas, 

há uma demanda muito particular quanto à questão da gestão e disponibilidade de determinados 

tipos de resíduos. A figura 1 demonstra, através de dados anuais de 1984 até 2012, a produção de 

tabaco por ano em toneladas [14]. 

 
Figura 1: Produção anual de tabaco da região sul do Brasil [14]  

Estes dados são referentes à produção dos três estados do Sul do Brasil, sendo estes os maiores 

produtores nacionais. Em consulta à uma empresa do setor, obteve-se a informação de que a 

estimativa de produção do ano de 2011 foi de 700.000 toneladas, e de que a produção do resíduo, o 

chamado “pó de fumo” seria de, aproximadamente, 3% da produção total. 
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Segundo reportagem [11], atualmente este resíduo é reincorporado ao solo nas lavouras, servindo 

como adubo. Porém este processo não é realizado corretamente, causando transtornos a moradores 

próximos às regiões onde se é utilizado esse produto na adubação. A mesma reportagem afirma que 

o resíduo deve ser misturado ao solo imediatamente, e não podendo permanecer em montes de 

forma descontrolada. Este tipo de descarte do resíduo provoca a proliferação de moscas, além de ser 

passível de multa aplicada pela FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental), e que pode 

chegar a valores de R$ 100 mil. 

Este resíduo agrícola, assim como outros, possui poder calorífero e poderia servir de biomassa para 

a própria indústria fumageira, na qual se faz necessária caldeira com elevado consumo de energia 

calorífera para alimentar o secador da linha de processo. A tabela 1 apresenta uma comparação da 

capacidade calorífera entre algumas fontes de biomassa. 

Tabela 1: Comparação entre possíveis fontes caloríferas (adaptado de [10]).   

Biomassa Grau Densidade 

Kg/m³ 

Teor de 

cinza % 

C % H 

% 

N 

% 

O % Valor Calorífero 

Kcal/Kg 

Serragem de Eucalipto 0,12 239 0,21 49,37 6,3

9 

2,0

2 

42,0

1 

4400 

Casca de arroz 0,12 235 22,20 36,42 4,9

1 

0,5

9 

35,8

8 

3200 

Bagaço de cana de açúcar 0,12 74 4,00 47,00 6,5

0 

0,0

0 

42,5

0 

4200 

Pó de fumo 0,18 586 49,40 19,94 1,6

3 

4,3

5 

24,6

8 

1164 

Neste contexto, o objetivo principal deste trabalho é realizar a caracterização do “pó de fumo”, 

resíduo da indústria fumageira, visando o desenvolvimento de futuros estudos para sua utilização 

em materiais de construção. Como objetivos específicos são apresentados ensaios de caracterização 

física e química do material, avaliação do potencial de utilização da cinza do “pó de fumo” como 

material pozolânico e a proposição de estudos complementares viabilizando sua utilização. 

Materiais e Métodos 

Cal. A cal utilizada no presente trabalho é do tipo CH-I, segundo [6]. Os dados apresentados na 

tabela 2 foram fornecidos pelo fabricante. 

Tabela 2: Características fornecidas pelo fabricante da cal 

Descrição Unidade Limites Metodologia 

CaO total % 55,00 mínimo NBR 6473 

MgO total % 29,00 máximo NBR 6474 

Resíduos insolúveis % 10,00 máximo NBR 6475 

Ca (OH)₂ % 72,65 mínimo NBR 6476 

Umidade % 2,00 máximo NBR 6477 

Retenção em 200 mesh % 5,00 máximo NBR 9289 

Além destas características, também foram determinados a massa específica [5], finura Blaine [1] e 

a granulometria a laser, sendo os dois primeiros realizados no Laboratório NORIE/UFRGS e o 

terceiro no Laboratório LACER/UFRGS. Os resultados estão dispostos na tabela 3. 

Tabela 3: Características ensaiada 

Ensaio Método Resultado 

Massa específica NBR NM 23/2001 2,29g/cm³ 

Finura Blaine NBR NM 76/1998 5806,98 cm²/g 

Diâmetro médio  

 
 

13,47 µm 
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Cimento. O cimento utilizado foi o cimento Portland uruguaio CPN-40, equivalente ao CP-I, o 

qual não é mais disponibilizado no mercado brasileiro. A caracterização química do cimento 

utilizado, apresentado na tabela 4, foi feita pela Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC-RS). 

Além da caracterização química do cimento, também foram determinadas a massa específica, a 

finura pelo método de Blaine e a granulometria a laser, que constam na tabela 5. 

Tabela 4: Características químicas do cimento utilizado no trabalho 

Componente SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO CaO livre K2O SO3 Perda 

ao fogo 

Resíduo 

insolúvel 

Valores (%) 20,10 4,19 2,84 2,94 60,32 0,43 1,47 2,03 4,39 4,1 

Tabela 5: Características ensaiadas 

Ensaio Método Resultado 

Massa específica NBR NM 23/2001 3,07 g/cm³ 

Finura Blaine NBR NM 76/1998 3281,49 cm²/g 

Diâmetro médio  

  
 

18,51 µm 

Agregado miúdo. A areia utilizada para os ensaios de pozolanicidade deve ser a mesma que é 

utilizada para ensaios de cimento [7]. Utilizou-se na composição da Areia Normal uma areia 

quartzosa lavada oriunda do Rio Jacuí, que foi separada em frações conforme a tabela 6. 

Tabela 6: frações utilizadas para obtenção da Areia Normal 

Areia passante na peneira Areia retida na peneira % em massa utilizada 

2,4 mm 1,2 mm 25 

1,2 mm 0,6 mm 25 

0,6 mm 0,3 mm 25 

0,3 mm 0,15 mm 25 

Beneficiamento do Tabaco. O resíduo utilizado nesta pesquisa foi obtido em uma indústria 

fumageira beneficiadora do produto. Foi utilizado material oriundo de uma única empresa e safra, 

de tal forma que a possibilidade de haver variações entre safras e períodos de produção deve ser 

considerado. 

Estudo piloto. Para a determinação da temperatura de queima a ser utilizada no trabalho, o 

resíduo do processo de beneficiamento do tabaco, o “pó de fumo”, foi queimado em forno do tipo 

mufla. As temperaturas analisadas foram 500°C, 600°C, 700°C, 800°C, 900°C e 1000°C buscando-

se, assim, a produção de pozolanas com diferentes formas cristalinas. O ciclo de queima empregado 

foi lento, com patamar de três horas na temperatura desejada e taxa de aquecimento de 10°C/mim. 

Optou-se pelo resfriamento lento, realizado dentro do forno. Foi escolhida a cinza obtida com a 

temperatura de 700ºC para a realização dos ensaios neste trabalho. 

Caracterização do resíduo. Após a determinação da temperatura de queima ótima, iniciou-se a 

caracterização da cinza obtida, a fim de avaliar sua possibilidade de utilização. A cinza foi dividida 

em dois grupos: um deles sem processo de moagem, e outro com processo de moagem em moinho 

de bolas cerâmicas, na proporção de 1:5 entre a massa do cinza e a massa das bolas cerâmicas. Este 

processo de mogem se deu durante 6 horas, tempo estimado para que a granulometria da cinza fosse 

menor ou igual que a do cimento e cal utilizados. Após a moagem realizou-se os ensaios de Massa 

Específica [5], Finura Blaine [1], Granulometria à Laser e Termogravimetria.  

Determinação do índice de atividade pozolânica. Na etapa de determinação da atividade 

pozolânica foi feito o ensaio prescrito pela [3], com a cinza em duas formas, moída e não moída. 

Posteriormente foi realizado o ensaio prescrito pela [4] apenas com a cinza moída. No ensaio de 

atividade pozolânica com o cimento [4] trabalhou-se com duas relações água/aglomerante. A 

primeira tinha por objetivo manter a mesma relação a/c determinada para a argamassa referência, e a 

segunda para manter o mesmo índice de consistência (pois normalmente a demanda de água 

aumenta com a adição de materiais mais finos que o cimento substituído).  
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Seguindo as prescrições [8], determinou-se a quantidade água necessária para obter o índice de 

consistência (225 +/- 5 mm), conforme mostra a Figura 2a e 2b. Posteriormente, em uma nova 

mistura, foram moldados corpos de prova cilíndricos de 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura, 

quadro 2c. As proporções utilizadas nas misturas são determinadas pela Normas brasileiras [3][4]. 

Para a determinação do índice de pozolanicidade com cal, adotou-se procedimento de cura 

específico, no qual deve-se impedir a perda de água dos corpos de prova (figura 2d). Para isto, os 

corpos de prova foram mantidos, nas primeiras 24 horas, em câmera climatizada com temperatura 

controlada de 23°C e, posteriormente, por 144 horas, em temperatura média de 55°C (figura 5e). 

Para determinação da pozolanicidade com cimento, todos os corpos de prova foram mantidos em 

câmara úmida durante 28 dias. Após este processo de cura, os corpos de prova foram desmoldados, 

capeados e rompidos no ensaio de compressão (com taxa de carregamento de 0,25 MPa/s e 

deslocamento de 20 mm/mim), [8], como pode ser visto na figura 5f. A tabela 7 apresenta as 

proporções dos materiais utilizadas nas duas argamassas. 

Tabela 7: Proporção dos materiais utilizados nas argamassas 

Pozolanicidade com CAL 

Cinza Massa 

de 

cinza 

Massa 

de Cal 

agregado miúdo água 

utilizada 

água/ 

aglom. 

Índice 

de 

Consist. 
#1,2 

mm 

#0,6 

mm 

#0,3 

mm 

# 0,15 

mm 

Moída 392,1 g 173,3 g 390,0 g 390,0 g 390,0 g 390,0 g 310,3 g 0,55 225 mm 

Não Moída 392,1 g 173,3 g 390,0 g 390,0 g 390,0 g 390,0 g 285,5 g 0,50 225 mm 

Pozolanicidade com Cimento 

Traço Massa 

de 

cinza 

Massa 

Cimento 

agregado miúdo água 

utilizada 

água/ 

aglom. 

Índice 

de 

Consist. 
#1,2 

mm 

#0,6 

mm 

#0,3 

mm 

#0,15 

mm 

Referência 0 g 624,0 g 468,0 g 468,0 g 468,0 g 468,0 g 328,0 g 0,53 220 mm 

adição (a/c fixo) 185,0 g 405,6 g 468,0 g 468,0 g 468,0 g 468,0 g 310,7 g 0,53 200 mm 

adição (cons. 

Fixa) 

185,0 g 405,6 g 468,0 g 468,0 g 468,0 g 468,0 g 328,4 0,56 220 mm 

Resultados 

A avaliação do processo de calcinação foi feita através de análise de difratometria de raios X, sendo 

os resultados apresentados na figuras 3. 

Com estes resultados, não foi possível observar o halo amorfo das amostras. No entanto esta é uma 

análise qualitativa, não sendo determinante, neste caso, para afirmar a forma dos cristais, se 

predominantemente amorfos ou cristalinos. A partir disto, optou-se por escolher a temperatura de 

700°C como temperatura de trabalho. Esta escolha foi baseada em temperaturas utilizadas por 

diversos autores [9], que obtiveram cinzas com sílica amorfa com queimas em temperaturas 

próximas a 700 °C e sílicas cristalinas essencialmente amorfas acima de 800°C. 

Após a escolha da temperatura, iniciou-se o processo de queima do material para a realização dos 

ensaios de caracterização. Para conseguir um processo de queima uniforme, foram testadas queimas 

com pequenas massas e com grandes massas de resíduo. Percebeu-se que, com pequenas massas, 

tem-se um melhor espalhamento dentro do forno e uma maior concentração de oxigênio em relação 

à massa a ser queimada. Com isso, obtém-se uma queima de maior qualidade. Com massas maiores, 

a queima tende a perder qualidade e homogenidade, apresentando uma menor perda percentual de 

massa e uma coloração escura, indicando a presença de matéria orgânica. Sendo assim, determinar a 

maior massa possível por queima e que ainda possibilite uma queima de qualidade foi fundamental 

para que se conseguisse obter uma maior quantidade de material em um menor intervalo de tempo 

possível.  
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(a)  (b)  

  

(c)  (d)  

 

 

(e)  (f)  

Figura 2: Procedimento de ensaio para determinação do índice de atividade pozolânica com cal/cimento: (a) mesa de 

consistência, (b) argamassadeira utilizada na mistura, (c) moldagem dos corpos de prova, (d) forma de impedir a perda 

de água, (e) controle de temperatura, (f) ensaio de compressão. 
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Figura 3: Resultados da difração de raio-x para as diferentes temperaturas em 3 horas de queima, ensaios executados no 

laboratório LACER/UFRGS (a escala vertical consta apenas como referência para ordem de grandeza) 

A tabela 8 apresenta os dois parâmetros utilizados para o controle da queima, a perda de percentual 

de massa e a coloração. 

Tabela 8: Relação da perda de massa e da coloração do produto obtido com a variação da massa inicial colocada no 

forno 

Temperatura de queima: 700°C 

mi (g) 200 350 800 900 1200 

mf (g) 57 117 261 326 481 

perda (%) 71,5 66,6 67,4 63,8 59,9 

Coloração 

     

A partir deste estudo, a massa inicial do resíduo determinada para cada queima foi de 350g. De 

modo a certificar-se da homogeneidade entre os diferentes lotes de queima, o controle dos dois 

parâmetros (qualitativo e quantitativo, coloração e perda de massa, respectivamente) foram 

mantidos em todas as queimas. Foi adotada uma faixa de aceitação, na qual o mínimo da perda de 

massa aceitável foi adotado em 65%, e a coloração obtida deveria estar entre as tonalidades 

resultantes da queima do pó de fumo a 700ºC com massas iniciais de 200g e 800g. 

Para análise física do resíduo realizaram-se os ensaios de Massa Específica [5], Finura Blaine [1] e 

Granulometria a Laser. Os resultados alcançados estão descritos da tabela 9. 

Tabela 9: Ensaios de caracterização física do resíduo após a queima 

Ensaio Método Resultado 

Massa específica NBR NM 23/2001 2,60 g/cm³ 

Finura Blaine não moído NBR NM 76/1998 2687,42 cm²/g 

Finura Blaine 6h de moagem NBR NM 76/1998 6915,63 cm²/g 

Diâmetro médio não moído 

 

 

 

75,89 µm 

Diâmetro médio 6h de moagem 

 

 

 
19,50 µm 
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As reações que ocorrem em diferentes temperaturas só podem ser determinadas através de uma 

analise química, e/ou com o ensaio de termogravimetria acoplado com espectrometria de massas 

[13]. Nesta etapa do trabalho, apenas a termogravimetria foi executada, e é apresentada na figura 4. 

Os resultados vistos neste ensaio vão ao encontro do que é afirmado por Cook
8 

[9] quando este se 

refere às perdas de massa no processo de queima da casca de arroz. As perdas de massa que 

ocorrem até 100°C são basicamente pela perda de água por evaporação; as perdas que ocorrem até 

os 350°C estão relacionadas à ignição do material mais volátil. Nas temperaturas de 400 à 500°C 

ocorre a perda de massa através da oxidação do carbono residual. No caso da cinza de casca de 

arroz, rica em sílica amorfa. Em temperaturas acima de 600°C pode ocorrer a formação de quartzo, 

e acima disso podem ocorrer outras formas cristalinas. 

É possível, portanto, observar que em temperaturas de queima mais elevadas as cinzas resultantes 

apresentam uma tonalidade mais clara em relação às demais. Isto possivelmente está relacionado 

com as decomposições, degradações e reações que ocorrem em diferentes patamares de temperatura, 

que pode ser verificado através da termogravimetria, apresentada na figura 4. 

 
Figura 4: Resultado da termogravimetria do resíduo de tabaco (ensaio realizado pelo laboratório LACER/UFRGS) 

 

 

a) Lâmina após queima b) Talo após queima 

Figura 6: Produtos da queima da lâmina do tabaco e do talo do tabaco (foram moídos até ser totalmente passante na 

peneira 0,075 mm para realização da difração de raio-x 

A composição química da cinza obtida após a queima controlada do resíduo foi determinada através 

da fluorescência de Raio-X, sendo os resultados apresentados na tabela 9. 

Os resultados obtidos nos ensaios de compressão [6] estão descritos na tabela 10 e na tabela 11.  A 

tabela 10 apresenta as resistências médias, desvio padrão e desvio relativo máximo das duas 

amostras ensaiadas. Os valores que satisfazem os limites estabelecidos [3].  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 COOK, D. J. Calcined Clay, shale and other soils. In: SWAMY, R. N. Cement replacement materials, London: Blackie 

and Son Ltda, 1986 

300 µm 300 µm 
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Tabela 9: Composição química (%), obtida através da fluorescência de Raio-X 

Composição Química Resultados % massa 

SiO2 48,91 

CaO 13,97 

K2O 8,56 

Al2O3 6,59 

Fe2O3 3,68 

MgO 3,31 

P2O5 3,02 

SO3 2,54 

Cl 1,79 

TiO2 0,74 

MnO 0,29 

ZrO2 0,09 

SrO 0,06 

In2O3 0,05 

ZnO 0,03 

Rb2O 0,01 

Br 0,01 

CO2 6,27 

Tabela 10: Resultados do índice de atividade pozolânica com cal 

Beneficiamento da cinza Resistência Média 

(MPa) 

Desvio Padrão Desvio Relativo Máximo 

Moído 6,21 0,3186 0,4125 

Não Moído 3,00 0,078 -0,1125 

Tabela 11: Resultados do índice de atividade pozolânica com cimento 

 Ref Com adição (a/c fixo) Com adição (Consistência fixa) 

Média (MPa) 15,20 13,39 14,93 

Desv.Pad (MPa) 3,39 3,71 7,79 

a/c 0,526 0,526 0,556 

Atividade Pozolânica (MPa) 88,08 98,21 

Considerações finais 

A partir das estimativas de produção nacional anual de tabaco e da relação produção/resíduo, chega-

se a uma perspectiva de 21000 toneladas geradas de pó de fumo anualmente. A partir dos resultados 

obtidos nas queimas, a geração de cinza poderia chegar a aproximadamente 14000 toneladas/ano. 

Dessa forma, com resultados de caracterização obtidos no presente trabalho, não há nenhuma 

restrição ao uso deste resíduo em materiais de construção e, somando à quantidade gerada, 

possibilita o desenvolvimento de estudos futuros a fim de viabilizar a utilização deste produto.  

Segundo [2], que diz respeito às exigências físicas para classificação de um material como material 

pozolânico, este deve ter no máximo 34 % de sua massa retida na peneira 45 µm e deve ter 6 MPa 

de resistência à compressão no ensaio de atividade pozolânica com cal. Desta forma, pode-se 

concluir que a cinza do “pó de fumo”, mantendo-se as condições de queima estabelecidas e 

passando pelo processo de moagem adotado neste trabalho, é um material pozolânico em potencial. 

Para a classificação como material pozolânico, bem como suas classes (N, C e E), segundo a [2], 

também são necessários ensaios químicos, como determinação das concentrações, % porcentagens 

mínimas do somatório de SiO2 + Al2O3 + Fe2O3, porcentagens máximas de Na2O e SO3, perda 
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máxima ao fogo e teor máximo de umidade; e exigências físicas. O material deve também, 

apresentar valor mínimo de índice de atividade pozolânica com cimento de 75%, determinado 

segundo [4], valor alcançado neste trabalho, tanto para o índice de consistência fixo, como para a 

relação águal/aglomerante fixa. 

Frente aos resultados obtidos, pode-se concluir que o resíduo estudado possui potencial para ser 

utilizado como adição pozolânica. No entanto, para viabilizar seu uso, é necessário que se façam 

estudos específicos de seu comportamento em argamassas e concretos comumente utilizados, de 

forma a evitar qualquer tipo de manifestação patológica que pode decorrer de sua utilização. 
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Palavras-chave: novos produtos, painéis de partículas, classificação granulométrica. 

Resumo. A busca por matérias primas alternativas para a confecção de compósitos, que venham a 

mitigar a utilização de florestas e agregar valor a recursos fibrosos considerados muitas vezes como 

resíduos, deve ser uma constante no desenvolvimento de pesquisas de novos produtos mais 

sustentáveis e abre frente para utilização de matérias primas com grande disponibilidade e potencial, 

como é o caso do bagaço de cana-de-açúcar na região central do Brasil.  Nestes novos painéis, todo 

o desempenho tecnológico está atrelado inicialmente à conformação e aspectos granulométricos das 

partículas utilizadas, sendo clara a necessidade de detalhada classificação da matéria prima fibrosa 

utilizada. No presente trabalho é relatada classificação percentual de partículas de bagaço de cana-

de-açúcar indicadas para a confecção de novos compósitos em mistura com fibras de eucalipto, bem 

como ilustrado detalhes morfológicos em aspectos visuais e através da interpretação de imagens 

obtidas sob microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

Introdução 

A utilização do bagaço de cana-de-açúcar como matéria prima para a produção de painéis 

reconstituídos teve início em 1920 para a produção de chapa de material isolante em Louisiana, 

EUA, mas sempre voltado à confecção de painéis aglomerado. Porém, as primeiras fábricas de 

painéis a operar com este insumo surgiram em Cuba e Taiwan no ano de 1956 e algumas, como a 

Taboplan na Venezuela e a Ultraboard na África do Sul, que iniciaram operação nas décadas de 60 e 

70 respectivamente, já foram concebidas sob intensa pesquisa em dois quesitos primordiais à 

utilização do bagaço de cana-de-açúcar como matéria prima para painéis: o processo de separação 

das partículas evitando o excesso de material fino e a estocagem para o período de entressafra [1, 2] 

Ambos autores indicam, ainda, potencialidades para o uso do bagaço com foco na produção de 

painéis em países em desenvolvimento e futuro promissor para, particularmente, a confecção de 

painéis MDF, ou mesmo sua combinação com outras matérias primas fibrosas [3]. 

Para este tipo de painel, a granulometria das partículas é de fundamental importância para definir 

aspectos de projeto de produto e qualidade tecnológica, inferindo em usos e aplicações. Neste 

contexto, o presente trabalho detalha aspectos granulométricos de partículas de bagaço de cana-de-

açúcar para utilização na confecção de painéis em conjunto com fibras de eucalipto. 

Material e Métodos 

Classificação granulométrica.  A granulometria é a propriedade física que caracteriza o 

tamanho das partículas do material, sendo que o estudo da granulometria do bagaço de cana-de-

açúcar foi realizado pela separação do material em malhas de diferentes aberturas. 
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As amostras de bagaço foram classificadas granulometricamente em equipamento vibratório marca 

Produtest (São Paulo, Brasil), modelo tipo G, conforme Figura 1A, aplicando-se experimentalmente 

malhas marca Manupen de abertura 12,0 mm; 6,3 mm; 3,15 mm, 2,0 mm e < 2,0 mm (coletor). 

Avaliações exploratórias de classificação granulométrica indicaram que a fração do material que 

passava através da peneira 3,15 mm apresenta, ainda, feixes de grande dimensão que diferem da 

morfologia de fibras utilizadas na confecção de painéis MDF propondo-se, portanto, a utilização de 

peneira de malha 2,0 mm para a segregação dos feixes (Figura 1B) e maior aproximação 

morfológica com a matéria prima original.  

Assim, todo o material fibroso que passou na peneira de abertura 2,0 mm, e ficou retido no 

recipiente coletor, foi utilizado na confecção dos painéis com diferentes percentuais de bagaço e 

fibras de eucalipto. Esta mesma abertura (2,0 mm) foi utilizada para seleção de partículas de bagaço 

de cana-de-açúcar e na classificação de partículas de Arundo donax L., espécie arbórea 

mediterrânea, para confecção de painéis aglomerados [4,5]. 

Visando a coleta de amostras para melhor separação das frações com foco em efetivo detalhamento 

morfológico, as amostras de bagaço retidas no coletor, após a peneira de 2,0 mm, foram submetidas 

à nova classificação em equipamento vibratório marca Produtest, modelo tipo T, aplicando-se 

experimentalmente peneiras marca Granutest com sequências de abertura em 1,0 mm; 0,59 mm; 

0,259 mm e < 0,259 mm (coletor). 

 

Figura 1 - Equipamento Produtest para a classificação morfológica do bagaço de cana-de-açúcar. Peneiras, aberturas 

(mm) e imagens ilustrativas da classificação morfológica das frações de bagaço de cana-de-açúcar. 

 

 

B 



 

771 

 

Resultados 

Classificação granulométrica do bagaço de cana-de-açúcar. A classificação granulométrica 

das partículas do bagaço de cana-de-açúcar em peneiras do equipamento Produtest (Tabela 1) indica 

que 58,3% das partículas passaram através da peneira de abertura < 2,0 mm, ficando retidas no 

coletor. Esta fração das partículas do bagaço de cana-de-açúcar foi selecionada para a confecção dos 

painéis por apresentar uma morfologia considerada adequada para a confecção de painéis similares 

ao MDP ou para mistura com fibras de eucalipto.  

Tabela 1 – Classificação granulométrica das partículas de bagaço de cana-de-açúcar, em peneiras vibratórias de 

abertura 12,7-2,0 mm e valores médios de retenção (%). 

 

Valores médios seguidos de (máxima; mínima) (desvio padrão) e (coeficiente de variação). 

Tabela 2 – Classificação granulométrica das partículas de bagaço de cana-de-açúcar, em peneiras vibratórias de 

aberturas 1,0-0,297 mm e valores médios de retenção (%). 

 
 

Valores médios seguidos de (máxima; mínima) (desvio padrão) e (coeficiente de variação). 
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Os valores de retenção das partículas do bagaço de cana-de-açúcar nas peneiras são influenciados 

pelas variáveis do processamento dos colmos da cana-de-açúcar, relacionadas com o tipo e modelo 

dos equipamentos de esmagamento. Valores apresentados utilizando equipamento Produtest 

indicam percentagem de retenção de 13, 30, 5, 8 e 45% nas peneiras com abertura 12,7; 6,3; 3,0; 

2,0 mm e coletor [6]. 

O tratamento do bagaço de cana-de-açúcar em um desfibrador resultará em uma matéria prima 

uniforme, com maior homogeneidade granulométrica e possibilidade de aproveitamento total. No 

entanto, a utilização de peneiras vibratórias permite um aproveitamento elevado, superior a 58%, 

da massa total do bagaço de cana-de-açúcar.  

As partículas do bagaço de cana-de-açúcar retidas no coletor através de uma série de peneiras de 

menor dimensão de malha - 1,0 mm a < 0,259 e coletor – (Tabela 2) indicou uma maior 

homegeneidade de distribuição, com variações de 31,9 a 18,4% na peneira de 1,0 mm e coletor, 

respectivamente. 

Caracterização anatômica das partículas de cana-de-açúcar através de MEV. O exame das 

imagens possibilita a identificação dos componentes celulares do colmo de cana-de-açúcar (Figura 

2). De modo geral, observa-se elevada frequência de células de parênquima agrupadas, bem como 

de feixes de fibras e da epiderme do caule, representativos da estrutura original dos colmos de cana-

de-açúcar, representada pelos feixes fibro-vasculares e epiderme. 

A nova classificação dos componentes fibrosos de cana-de-açúcar, em peneiras vibratórias do 

equipamento Produtest utilizando as malhas Granutest sequenciais de abertura 1,0; 0,59; 0,259 e < 

0,259 mm (coletor) propiciou a caracterização pormenorizada dos elementos celulares do bagaço 

de cana-de-açúcar, quanto aos aspectos morfológicos.  

As frações dos componentes fibrosos retidas em todas as peneiras foram indicativas da presença de 

(i) feixes de fibras, (ii) células de parênquima aglomeradas e (iii) fragmentos de epiderme, 

evidenciando o corte longitudinal e o esmagamento dos tecidos/células no processo industrial de 

extração da sacarose. A presença de fragmentos de fibras e de resíduos fibrosos na forma de pó 

foram observados  no processo desfibramento de talos de trigo, durante obtenção de fibras para 

confecção de painéis MDF, e caracterizados através de imagens MEV [7]. 

Conclusões 

- a classificação granulométrica das partículas de cana-de-açúcar, através de peneiras 

vibratórias, e a coleta de material que ultrapassou a peneira com abertura < 2,0 mm, permitiram a 

obtenção de material com morfologia apta à confecção de painéis em conjunto com matriz fibrosa 

predominante de eucalipto; 

- a avaliação e caracterização dos elementos celulares dos colmos de cana-de-açúcar, da 

madeira de eucalipto e de sua mistura podem ser realizadas por técnica de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV); 

- a utilização de partículas do colmo de cana-de-açúcar, na forma de bagaço, em mistura com 

as fibras de eucalipto, apresentou-se viável para a manufatura de painéis em conjunto com matriz 

fibrosa predominante de eucalipto. 
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Figura 2 – Componentes celulares do colmo de cana-de-açúcar. (A) feixe de fibras (a), parênquima (b) e 

epiderme (c) (150 x); (B) detalhe de parênquima (300 x); (C) elemento de vaso rompido (600 x) e (D) células de 

parênquima (600 x). 
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Resumo. As misturas pré-dosadas a base de cimentos e outros aglomerantes hidráulicos e/ou aéreos, 

materiais inertes com granulometria controlada e aditivos químicos, são denominadas de 

argamassas autonivelantes, material capaz de preencher espaços vazios, de auto-adensar apenas sob 

a ação de gravidade e com sua própria capacidade de fluxo, sem segregação, sem exsudar e com 

auto-nivelamento. No mercado Europeu este material é bastante difundido. Entretanto, no Brasil, 

nos últimos anos essas argamassas estão ganhando ênfase na sua aplicação em contrapisos, 

regulamentação de pavimentação, regularização de suportes cimentícios, de antigas pavimentações 

em cerâmicas, entre outras. O interesse do mercado brasileiro e das instituições de pesquisas 

justifica-se pelo fato de as argamassas autonivelantes apresentarem inúmeras vantagens em relação 

às convencionais. Diante deste contexto, este artigo objetiva avaliar os efeitos que a substituição do 

resíduo de britagem de calcário proporciona nas propriedades físicas e reológicas das argamassas 

autonivelantes. Neste estudo, foram realizados ensaios no estado fresco com intuito de avaliar 

viscosidade, fluidez e habilidade de autonivelamento e a capacidade de ultrapassar obstáculos com 

seu próprio peso, os testes utilizados foram o de espalhamento, tempo de escoamento no funil 

Marsh e funil V, tempo de nivelamento em um L-box adaptado para argamassas. No estado 

endurecido foram realizados teste de absorção de água por capilaridade; a velocidade do pulso 

ultrassônico e os ensaios de compressão axial e tração na flexão e à aderência aos 7, 14 e 28 dias. 

Os resultados mostraram que o resíduo de britagem proporcionam coesão e viscosidade adequada as 

argamassas autonivelantes e com resultados satisfatórios de resistência. 

Introdução 

Compósitos cimentícios autonivelantes são sistemas de argamassas secas modificados com 

polímeros, com aplicação principal em renovação de substratos antigos e também na produção de 

novos para aplicação de revestimento final. As propriedades que tais sistemas devem possuir são: 

auto-nivelamento, baixa viscosidade, endurecimento rápido com desenvolvimento rápido da 

capacidade de suportar cargas, secagem rápida, estabilidade dimensional. Durabilidade e uma 

adesão ao substrato [16].  

Segundo Ortega o estudo sobre a argamassa autonivelante teve seu início na década de 70, porém 

somente em 1999 algumas empresas Espanholas começaram a testar materiais e métodos para a 

confecção desse novo material [13]. Outro ponto importante, é que a produção desse material 

mailto:tomaz.rdaraujo@bct.ect.ufrn.br
mailto:marcos.anjos@ifrn.edu.br
mailto:aemart@uol.com.br
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possibilita a implantação de novas tecnologias na construção civil e qualificação da mão-de-obra 

brasileira, visto que, na Espanha o sistema da argamassa autonivelante responde a 95% das obras de 

grande porte, enquanto que no Brasil já atende grandes construtoras. 

Com o proposito de melhorar as características de alta fluidez, capacidade de preencher espaços 

vazios, de auto-adensar apenas sob a ação de gravidade e com sua própria capacidade de fluxo, sem 

segregação, sem exsudar, autonivelamento, baixa viscosidade, ótima aderência, dessa variedade de 

argamassa, vários estudos têm sido desenvolvidos com inclusões variadas de minerais, tais como: 

resíduo de britagem, utilizado como incremento de finos na mistura, e substituição do cimento por 

resíduo de da biomassa da cana-de-açúcar (RBC) na composição das argamassas autonivelantes e 

nas formulações das suas respectivas pastas cimentícias, todavia, essas inclusões não devem ser 

protagonistas de maiores nichos ao meio ambiente. A utilização desses materiais alternativos em 

substituição ao cimento se torna cada vez mais comum diante do custo de produção do cimento, já 

que o emprego desses materiais combinados também auxilia na questão da durabilidade e 

desempenho de argamassas e concretos. Portanto, é de suma importância a inclusão de materiais 

que propicie benefícios às propriedades destas argamassas e de forma sustentável [12]. 

Com relação às dosagens, entre a gama de parâmetros a ser considerado esta o efeito físico do 

resíduo de britagem nas argamassas. Ele está associado ao fator água/cimento (a/c), que controla o 

espaço livre no sistema, isto é, o volume de vazios no sistema no estado fresco e o volume 

necessário de muitas partículas para enchê-lo e aumentar a densidade de empacotamento, assim 

reduzindo a resistência ao escoamento [18]. Isso pode minimizar o teor de ar incorporado ao 

sistema. Entretanto, o volume requerido de pó é controlado pela distribuição do tamanho de 

partícula do agregado, e para uma dada distribuição de tamanho de partícula do agregado, o volume 

de pó deve ser suficiente para preencher o interstício, o que reduz a fricção interpartículas entre 

agregado grosseiro. 

Outra propriedade desse compósito que é influenciada pelo resíduo de britagem é o fluxo, 

capacidade de espalhamento da mistura homogênea e de forma uniforme. O fluxo de sistemas de 

argamassas auto-adensável depende fortemente do tamanho da partícula dos pós (ligantes, na 

maioria dos casos) em termos de tamanho, a forma, a morfologia da superfície e porosidade interna. 

Além de outros fatores que influenciam, como regime de mistura, a sequência de incorporação de 

aditivos, e água/conteúdo de superplastificante [15]. 

Outro ponto importante neste artigo é a análise do módulo de elasticidade dessas argamassas aos 28 

dias, pois é através dele que se determina a capacidade de deformação da argamassa no estado 

endurecido. As argamassas autonivelantes apresentam moderada resistência à compressão entre 8 a 

10 MPa aos 28 dias além de baixa retração, além da baixa densidade (1,7-1,8 g/cm
3
), a capacidade 

de grande fluxo (250 - 300 mm de diâmetro no teste de tabela de fluxo) sem segregação, adição de 

aditivos em pó, para um produto de embalagem seco e baixa retração (Inferior a 1,2 mm/m) [7]. 

É visando este cenário que neste trabalho foram estudadas seis formulações, sendo que, cinco com 

adição de resíduo de britagem na proporção de 1:2 (cimento: resíduo), dessas cinco, quatro tiveram 

parte do cimento substituído por resíduo da biomassa da cana-de-açúcar nas porcentagem de 15, 20, 

25 e 30%. A sexta formulação recebeu apenas o carboximetilcelulose de sódio. Das seis 

formulações a que foi adicionado o carboximetilcelulose e a que não recebeu o RBC forram 

tomadas como referências. A análise da viscosidade, fluidez e habilidade de autonivelamento e a 

capacidade de ultrapassar obstáculos com seu próprio peso, foi realizada através do espalhamento, 

tempo de escoamento no funil Marsh e funil-V e de um L-box adaptado para argamassas, 

respectivamente. No estado endurecido foram realizados teste de absorção de água por capilaridade; 

a velocidade da onda ultrassônica e os ensaios de compressão axial e tração na flexão aos 7, 14 e 28 

dias e à aderência aos 28 dias. 
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Materiais e métodos 

Materiais. As argamassas investigadas foram sistematicamente preparadas utilizando os 

seguintes materiais de partida: Cimento Portland de alta resistência inicial-CP V ARI-RS, resíduo 

de britagem (fíler calcário); resíduo da biomassa da cana-de-açúcar (RBC); a areia natural 

quartzosa; aditivos: Um superplastificante à base de éter policarboxílico; um plastificante a base de 

Hidroxipropil Metil Celulose e água coletada na rede de abastecimento estatal. 

Métodos. O cronograma dessa pesquisa foi realizado em três fases: a primeira é composta pelo 

processo de seleção dos materiais de partida os quais tiveram seus parâmetros determinados através 

das normas regulatórias brasileiras. 

A segunda fase deste estudo compõe da formulação das argamassas e a execução dos ensaios no 

estado fresco. Esta etapa incorpora alguns ensaios cruciais na detecção de exsudação, espalhamento, 

segregação, habilidade de contornar obstáculo com a ajuda do próprio peso, fluidez, viscosidade e 

capacidade de fluxo e autonivelamento. 

A proporção de resíduo a ser usada, o fator superplastificante/cimento (Sp/c) e o fator água cimento 

(a/c) foram pré-determinados através do ensaio mesa de espalhamento. As argamassas 

autonivelantes com substrato de revestimento apresentam uma capacidade de grande fluxo (250 - 

300 mm de diâmetro no teste de tabela de fluxo) sem segregação, adição de aditivos em pó [7]. Nos 

estudos de [18], com enchimento calcário, mostraram diâmetros na faixa de 110 mm a 350 mm para 

teor de a/c de 0,35, 0,40 e 0,45. Frente isso, foi adotado como padronização dos espalhamentos 

valores acima de 250,0 mm. Essa aceitação é impulsionada pela influência que o resíduo de 

britagem exerce sobre o fluxo, visto que para [15] o fluxo de sistemas de argamassas autoadensável 

depende fortemente do tamanho da partícula dos pós (ligantes, na maioria dos casos) em termos de 

tamanho, a forma, a morfologia da superfície e porosidade interna da capacidade. 

A terceira fase corresponde ao estudo das propriedades mecânicas das argamassas, a 

homogeneidade e compactabilidade afetam a porosidade. Outro fator a ser avaliado é o efeito físico 

do resíduo no fator a/c. Ele controla o volume de vazios no sistema no estado fresco e o volume 

necessário de muitas partículas para enchê-lo e aumentar a densidade de empacotamento, assim 

reduzindo a resistência ao escoamento [18]. Porosidade, fator a/c, granulometria dos agregados, 

morfologias, densidade do empacotamento entre outras estão direta ou indiretamente relacionado 

com as resistências mecânicas das argamassas. Visto isso, a uniformidade, resistência axial e flexão, 

aderência ao substrato, porosidade e outras mais serão estudadas pelos ensaios de velocidade da 

onda ultrassônica, resistência à compressão axial e flexão, a porosidade e a resistência à aderência. 

Seguindo as exigências técnicas [2,5]. A pesquisa é finalizada com análise dos resultados. 

Preparação das argamassas autonivelantes. As argamassas autonivelantes foram preparadas 

em seis lotes de 9500 cm³ por meio de uma betoneira elétrica com capacidade de 120 litros. A 

utilização da betoneira fez-se necessário devido à capacidade limitada do misturador elétrico de eixo 

vertical, 5 litros, e o grande volume de material. O cronograma da mistura consistiu em 

homogeneizar a areia e o material em pó obtendo a massa anidra. Em seguida, foi misturada a água, 

depois recebeu 30 segundos de descanso, e por fim, adição do superplastificante. As tabelas abaixo 

mostram os traços formulados (Tabela 1 e 2). 

Tabela 1 – Traços analisados nas proporções me massa [Kg], a adição de substituição 

Material 

Traços referências Traços com adição do FÍLER e substituição do cimento por 

RBC c/ Fíler s/ resíduos 

1C_2F 1C_CEL 15%RBC 20% RBC 25% RBC 30% RBC 

CIMENTO 1,00 1,000 0,85 0,80 0,75 0,70 

CELULOSE 0,00 0,00355 0,00 0,00 0,00 0,00 

RBC 0,00 0,000 0,150 0,20 0,25 0,30 

FÍLER 2,00 0,000 2,000 2,00 2,00 2,00 

AREIA 3,00 3,000 3,000 3,00 3,00 3,00 

água/mc 0,905 0,990 0,925 0,906 0,865 0,886 

Sp/mc [%] 2,672 1,014 2,619 2,150 3,220 3,022 
mc = material cimentante (cimento + RBC)  
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Sp/mc [%] =  superplastificante / material cimentante 

Tabela 2 – Traços em unidade de massa (TUM) e consumo do material por metros cúbicos 

Material 

Traços referências 
Traços com adição do resíduo de britagem e substituição do cimento por Resíduo 

da biomassa da cana-de-açúcar (RBC) 
com fíler 

calcário 
Sem resíduo 

1C_2F 1C_CELULOSE 2F_15%CBC 2F_20%CBC 2F_25%CBC 2F_30%CBC 

TUM Kg/m³ TUM Kg/m³ TUM Kg/m³ TUM Kg/m³ TUM Kg/m³ TUM Kg/m³ 

CIM: 1,000 323,17 1,000 404,84 1,00 272,011 1,000 257,45 1,000 243,95 1,000 225,91 

CEL: 0,000 0,00 0,00355 1,44 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 

RBC 0,000 0,00 0,000 0,00 0,18 47,874 0,250 64,36 0,333 81,24 0,429 96,92 

FÍLER 2,000 646,33 0,000 0,00 2,35 640,043 2,500 643,62 2,667 650,61 2,857 645,42 

AREIA 3,000 969,50 3,000 1214,52 3,53 959,928 3,750 965,43 4,000 975,80 4,286 968,25 

a/c 0,905 292,47 1,008 408,08 1,09 295,132 1,125 289,63 1,150 280,54 1,260 284,65 

Sp/c 0,0267 8,64 0,01014 4,11 0,0308 8,383 0,0269 6,92 0,0361 8,81 0,0380 8,58 

Resultados e discursão 

Materiais de partidas. Do processo seletivo do material em quantidades necessárias para a 

formulação dos traços para estudo das argamassas autonivelantes, obteve-se os seguintes 

materiais. 

 Cimento: Cimento Portland de alta resistência inicial - CP V ARI-RS com massa específica de 

3,03 g/cm³ (NBR NM 23, 2001), módulo de finura de 0,38. 

 Agregado miúdo: Areia natural quartzosa oriunda com massa específica de 2,65 g/cm³, módulo 

de finura de 2,18 e diâmetro de 2,36 mm. 

 O Resíduo de Britagem (fíler calcário): Com massa especifica de 2,75 g/cm³. A composição 

granulométrica do agregado miúdo, pela norma (NBR NM 248, 2003) mostrou um material 

com finura de 2,13 e com dimensão máxima de grão de 1,18 mm. 

 Resíduo da biomassa da cana-de-açúcar (RBC): Com massa específica de 2,38 g/cm³. Ela foi 

moída por quatro horas e passada na peneira com malha 200 µm para retenção das partículas 

com dimensões superiores a malha. 

 Aditivos: Um superplastificante à base de éter policarboxílico modificado, atuando como 

dispersante do material cimentício e proporcionando superplastificação e alta redução de água, 

com densidade entre 1,067 a 1,107 g/cm³ é do tipo SP; e um plastificante a base de 

Hidroxipropil Metil Celulose com densidade entre 1,398 – 1,419 g/cm³. 

A Figura 1 a curva granulométrica dos materiais finos: cimento Portland CPV ARI-RS, do resíduo 

de britagem e do resíduo de biomassa da cana-de-açúcar obtidas pelo analisador de partículas à laser 

Cilas 1090 seco situado no laboratório de cimentos (Labcim) no departamento de Engenharia de 

Materiais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) (fig. 1). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 1- Curva granulométrica à laser do cimento (a), Resíduo de britagem (B) e biomassa da cana-de-açúcar (c). 

Propriedades físicas das argamassas autonivelantes. Para a análise do comportamento 

reológico das argamassas autonivelantes foram realizados os ensaios autonivelamento no substrato 
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padrão e na L-box adaptada, mesa de consistência (flow table), funil Marsh e o funil-V, esses no 

estado fresco; o ensaio de velocidade da onda ultrassônica, resistência à tração na flexão, à 

compressão axial e a aderência por tração no substrato esses no estado endurecido. A Figura 2 

mostra alguns desses ensaios. Todos os ensaios foram realizados no laboratório da diretoria de 

construção civil do IFRN. (fig. 2). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 2 - Ensaios realizados nos traços: (a) Preenchimento do substrato; (b) mesa de consistência; (c) autonivelamento no 

L-box; (d) Velocidade ultrassônica; (e) tração na flexão; (f) compressão axial. 

Preenchimento do substrato. Neste ensaio foi encontrado norma regulatória que estabeleça 

regras para sua execução. Sendo assim, o ensaio (Fig. 2(a)) consistiu em avaliar a capacidade da 

argamassa preencher um volume fixado em 2500,0 cm³ e sua capacidade de aderir a um substrato 

padrão sob a força do seu próprio peso. As placas de substrato padrão foram confeccionadas de 

acordo com a norma regulamentadora [1]. A Figura 3 mostra os tempos de preenchimentos. (fig. 3). 

 
Figura 3 - Tempo necessário para preencher a placa de substrato padrão 

 O gráfico mostra que o traço a base de metil celulose apresentou maior tempo para o 

preenchimento, isso aponta para capacidade de retenção de agua do aditivo e o efeito que o fator a/c 

que controla o espaço livre no sistema, isto é, o volume de vazios no sistema no estado fresco e a 

densidade de empacotamento o que influencia na resistência ao escoamento [18], no entanto esse 

traço apresentou coesão e consistência. Em analogia, o traço referência 1C_2F, mesmo 

apresentando tempo menor não foi capaz de preencher completamente o volume. Todos os traços 

com substituição por RBC preencheram completamente a placa. 

Caixa L-box Adaptada. O ensaio foi realizado com o intuito de analisar a capacidade de 

autonivelante das argamassas apenas sobre a ação do seu próprio peso e numa analogia com ensaio 

L-box para concreto. Ele fundamentou-se no princípio do ensaio L-box para concreto 

autoadensável, tendo como principal resultado a relação bloqueio que é a relação entre a altura no 

final do trecho e o início do trecho que normalmente é maior ou igual a 0,80 [11], esta característica 

também é de fundamental importância nas argamassas autonivelantes. 
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Sendo assim, o ensaio (Figura 2c) consistiu em avaliar a capacidade de autonivelamento da 

argamassa e quanto tempo ela levaria para se nivelar preenchendo um volume fixo de 1200 cm³ com 

a força do seu próprio peso, apenas. A caixa possui dimensões de 10x10x60 cm. A Figura 4 mostra 

os tempos de preenchimentos e a relação bloqueio. (fig. 4). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4 - Ensaios na caixa L-box adaptada: (a) Tempo; (b) Relação bloqueio (RB) 

O gráfico da Figura 4(a) mostra que todas as argamassas contendo resíduos apresentaram um tempo 

de autonivelamento muito abaixo da argamassa que contem apenas o aditivo metil celulose. Esse 

resultado indica que os resíduos proporcionaram uma diminuição na viscosidade. 

A argamassa 1C_2F foi a que teve maior do RB (0,81), um valor comparável ao adotado para 

concreto autoadensável [11], porém, o aspecto físico ela apresentou forte indício de segregação. Já a 

argamassa 1C_CELULOSE com o RB de 0,70 esse resultado aponta para ação do aditivo quanto à 

retenção de água. 

As argamassas com 15%, 25% e 30% de RBC mostraram tempo de autonivelamento e RB muito 

próximos mostrando que o acréscimo de resíduo da biomassa da cana-de-açúcar pouco influenciou 

na fluidez, no aspecto físico as argamassas com 15% e 25% mostraram alguns sinais de segregação 

enquanto que a com 30% não apresentou indício desse efeito. Já a argamassa com 20% não atingiu 

o autonivelamento. Ela parou a 44,5 cm de distância do ponto de despejo, sua análise visual apontou 

para a possibilidade de mais estudos da dosagem do aditivo.   

Slump flow test (flow table). Na sequência dos ensaios, a viscosidade foi analisada pela 

medição do fluxo de espalhamento da argamassa e o tempo de abatimento. O espalhamento foi 

medido utilizando o cone para argamassa e o tempo de fluxo usando um funil-V semelhante às 

especificações da [9, 18]. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5 - Tempo de abatimento de slump flow (a) e diâmetros (b). 

O gráfico mostra o gráfico que todas as argamassas atingiram os valores de 251,5 mm a 372 mm 

conseguindo uma faixa maior de dimensões do que o de 250 mm a 300 mm como mostra abordado 

na literatura [7]. Outros estudos mostram que o enchimento calcário, proporcionou diâmetros na 

faixa de 110 mm a 350 mm para teor de a/c de 0,35, 0,40 e 0,45. [18]. Outro ponto, é a 
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desproporcionalidade dos tempos de abatimento. Eles apontam para uma capacidade de fluxo mais 

elevada. O fluxo de um sistema está relacionado às dimensões de partícula, morfologia e espaço 

livres no sistema, o a/c [15]. 

Funil Marsh e Funil – V. O ensaio que qualifica a fluidez e exsudação das argamassas é o teste 

do funil Marsh. Ele avalia a capacidade da argamassa passar por orifício (8 mm) sem segrega. Foi 

realizado seguindo as especificações da norma [3], com intuito de verificar indícios de segregação e 

exsudação, ele foi executado da seguinte forma: encher o funil; espera 10 segundos e liberar o fluxo. 

O ensaio consistiu em avaliar o tempo necessário para que 100 mL de argamassa passe pelo orifício. 

Outro ensaio que qualifica a fluidez é o funil-V é usado para avaliar a capacidade de fluxo da 

argamassa, existência de segregação e exsudação [18]. O funil-V usado foi com dimensões 

especificadas pela [9, 10]. O tempo de fluxo foi obtido mediante uma analogia ao V-funnel test para 

concreto [11]. Ele foi executado da seguinte forma: Preencher o funil; esperar 20 segundos; liberar o 

fluxo e verificar o tempo em que 1000 cm³ de argamassa passam pelo orifício. Essa estratégia foi 

adotada objetivando a existência de segregação e exsudação. A Figura 6 mostra os resultados do 

Funil Marsh (a) e Funil-V(b). (fig. 6). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6 - Resultados do ensaio do funil Marsh (a) e do funil-V (b) 

O gráfico do funil Marsh (Figura 6(a)) mostra que o aumento do teor deste resíduo da cana 

ocasionou a elevação do tempo de escoamento, com exceção da argamassa com 25% de RBC. Esse 

resultado pode indicar a presença de segregação, visto que o tempo de espera foi igual para todas. 

Outra possível explicação pode estar nas dosagens de aditivo e água os quais podem afetam a 

fluidez e plasticidade da argamassa, e seus excessos podem levar a exsudação e segregação, esse 

ocasionaria entupimento, o que não ocorreu em nenhuma das argamassas.  O aumento do tempo da 

argamassa com 15% do RBC em relação à 1C_2F foi de apenas 1,16%, contra 22,47% da com 20% 

de RBC, 71,59% para a com 25% de RBC e 56,94% para a argamassa com teor de 30% de RBC. 

Ou seja, essa discrepância no valor pode esta relacionada com o teor de aditivo, visto argamassa 

com 25% do RBC foi a que consumiu maior teor de aditivo, 3,22%. 

O gráfico do funil-V (Figura 6(b)) mostra que o fluxo variou entre 4,18 a 6 segundos para teor de 

água/material cimentante (a/mc) de 0,86 a 0,99 e espalhamento ficaram entre 251,2 a 372 mm. 

Estudos anteriores com enchimento calcário mostraram diâmetros na faixa de 110 mm a 350 mm 

para teor de a/c de 0,35, 0,40 e 0,45 e tempo de 4,6 a 22,0 com 6 minutos de intervalo entre a 

execução do ensaio e o primeiro contato da água com cimento [18]. Isso pode indicar que as 

partículas estão atuando de maneira benéfica na fluidez desses sistemas de argamassa, uma vez que 

o fluxo depende fortemente do tamanho das partículas dos pós [15]. 

Velocidade do pulso ultrassônico. O ensaio é usado para determinar a velocidade do pulso 

ultrassônico nas argamassas autonivelantes aos 7, 14 e 28 dias avaliando a uniformidade, 

homogeneidade e indicio de porosidade ou falha no empacotamento das partículas. O ensaio foi 

realizado em conformidade com a norma [5]. A Figura 7 apresenta a relação entre a resistência à 

compressão e a velocidade de pulso de ultrassônico (UPV) das argamassas. Ela variou de 2870 m/s 

a 3840 m/s. Em analogia ao concreto, [17] classifica-o como excelente, bom, duvidoso, pobres e 
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muito pobres para valores UPV de 4500 m/s ou superior, 3500-4500 m/s, 3000-3500 m/s de 2000-

3000 m/s e 2000 m/s, respectivamente. (fig. 7). 
 

 
Figura 7 - Resistência à compressão em função da velocidade da onda ultrassônica 

O gráfico mostra que todos os traços com substituição do cimento pelo RBC ficaram com valores 

de velocidades e resistências intermediários aos traços 1C_CELULOSE e 1C_2F, respectivamente. 

Todavia, eles apresentaram velocidades de 3200 m/s a 3720 m/s valores considerado bom e 

duvidoso para os concretos de [17]. Outro fato é a faixa de valores para as resistências, eles 

mostram que a resistência esta diminuição com o aumento de teor de RBC, fato comprovado na 

compressão axial. Isso induz a hipótese do efeito do que o resíduo de britagem no fator a/c 

influenciando a porosidade, e, na substituição do cimento afetando o consumo.           

Módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade foi obtido aos 7, 14 e 28 dias para todos os 

traços. A Tabela 3 mostra a módulo ultrassônico de Young, Es(GPa) calculado de acordo com a 

equação 1, equação usada [7]. 

  

Onde ρ (g/cm
3
) é a densidade da pasta e υ(m/s)

2
 é a velocidade do pulso ultrassônico na pasta. 

Módulos de elasticidade estático e dinâmico de concreto são nominalmente relacionados à sua 

resistência à compressão axial. A tabela abaixo mostra os valores dos módulos (Tabela 3).  

Tabela 3 – Módulo de elasticidade das argamassas autonivelantes. 

Determinação do Módulo de elasticidade Es (GPa)  7, 14 e 28 dias 

Módulo de 

elasticidade Es  

(GPa) 

Dias 1C_2F 1C_CELULOSE 2F_15CBC 2F_20CBC 2F_25CBC 2F_30CBC 

7 29,07 16,32 28,07 25,98 25,65 21,54 

14 31,31 18,30 31,05 20,95 27,22 25,16 

28 32,13 19,12 29,07 28,88 28,75 28,62 

A Tabela 3 mostra que a adição de resíduo de britagem nas argamassas autonivelantes proporcionou 

uma ascensão nos valores do módulo de elasticidade dos traços 1C_2F. Já os traços com 

substituição por RBC apresentaram valores inferiores ao valor do 1C_2F, todavia superior aos traço 

com metil celulose. Essa diminuição induz que o aumento do RBC ocasiona no maior consumo de 

água afetando a homogeneidades do empacotamento, visto que o percentual do resíduo de britagem 

foi constante para todos os traços mostra. Outro fato, é que ela ocasiona na redução do cimento. 

Mesmo assim, todos os traços mostraram valores entre 16,32 GPa a 31,05 GPa. Esse resultado 

mostrou compatibilidade com a faixa de valores encontrada por [7] que variou de 4,5 a 36,7 GPa, e 

numa pequena faixa dos concretos de [17] com substituição parcial do cimento por calcário em pó, 

pó de basalto e de pó de mármore.  

Resistência à tração na flexão e Resistência à compressão axial. A tração na flexão objetiva 

expressa a resistência o material pode apresentar, quando for submetido à ação de uma força ele foi 

executado de acordo com as exigências técnicas da norma [2]. 

O ensaio de determinação da resistência à compressão axial expressa o quanto de resistência o 

material pode apresentar, quando for submetido à ação de uma força compressiva. Foi realizado 
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respeitando as exigências técnicas da norma [2]. A Figura 8 mostra os resultados das resistências na 

flexão (a) e compressão axial (b). (fig.8). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 8 - Resultados dos ensaios de resistência à tração na flexão (a) e compressão axial (b). 

Os resultados das resistências à tração na flexão mostram que o aumento de porcentagem de RBC 

ocasionou uma redução na resistência, apesar disso, estas argamassas ainda apresentaram 

resistências aproximadas da argamassa apenas com celulose, tendo como vantagem a redução no 

consumo de cimento. Enquanto que o fíler calcário proporcionou um aumento da resistência. O 

traço com fíler, traço 1C_2F, mesmo tendo um consumo menor de cimento que o traço 

1C_CELULOSE, ele apresentou uma resistência maior que os outros traços em estudo, fato este 

interessante do ponto de vista ambiental já que está sendo utilizado um resíduo em vez de um 

produto industrializado, cimento, e além disso, mantendo suas características mecânicas.  

O gráfico das resistências à compressão axial (Figura 08(b)) mostra que, na maioria das argamassas, 

o aumento do RBC proporciona diminuição da resistência axial enquanto que o fíler calcário 

proporcionou aumento da resistência. Isso parece contraditório visto que o RBC pode apresentar 

atividade pozolânica, proporciona um aumento da resistência à compressão axial. No entanto a 

redução do consumo de cimento aliado o aumento da água proporcionaram superioridade e 

ascendente nessa propriedade. É visto também que a adição e substituição alcançaram resistências 

mínima de 10 MPa  e com coeficiente de variação abaixo de 2% em todas as argamassas, o que esta 

perfeitamente de acordo com o intervalo de 8 a 10 MPa segundo [7]. 

Absorção de água por capilaridade e Ensaio de aderência por tração. A absorção de água 

por capilaridade é uma das maneiras de estimar a porosidade do material, propriedade muito 

importante no desempenho das resistências mecânicas. Argamassas autonivelantes são usadas em 

contrapisos, revestimentos, entre outros, situações que exigem moderada resistência à compressão. 

Frente a isso, viu-se a necessidade de um estudo mais aprofundado. Por isso, o ensaio foi realizado 

seguindo as exigências da norma NBR 15259 (2005) e NBR 9779 (2013). A absorção foi plotada 

em função da raiz quadrada do tempo em hora. 

O ensaio de tração por aderência avalia a capacidade da argamassa em aderir ao substrato padrão. 

Foi executado de acordo com as exigências da norma para argamassa colante a [6], visto que ainda 

não existe uma norma nacional que regulamente o ensaio para as argamassas autonivelantes. A 

Figura 9 mostra os resultados da absorção de água por capilaridade (a) e das resistências à aderência 

por tração (b). (fig. 9). 

A leitura do gráfico da absorção de água mostra que a argamassa com substituição por RBC 

proporcionaram menores absorção de água, em relação à argamassa com adição de resíduo de 

britagem e com metil celulose. Esse resultado induz que a substituição por RBC atuou com maior 

intensidade no maior empacotamento e na densidade do material do que a adição do resíduo de 

britagem. Isso implica que a porosidade da argamassa 1C_CELULOSE é maior que demais 

argamassa. O que implica em resistências inferiores as demais. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 9 - Resultado do ensaio de absorção de água por capilaridade (a) e resistência à aderência por tração(b) 

Os resultados das resistências à aderência por tração mostram que todas as argamassas apresentaram 

resistência a aderência por tração valores igual e superiores a 0,9 MPa. A norma técnica [3] 

classifica as argamassas colantes de acordo com o potência de aderência à tração da seguinte forma: 

resistência menor que 0,20 MPa, maior ou igual a 0,20 MPa e maior ou igual a 0,30 MPa como 

ACI, ACII e ACII, respectivamente. Portanto as resistências encontradas nesse estudo mostra 

superioridade às das argamassas colantes. Outro fato é que apenas na argamassa 1C_CELULOSE é 

que ocasionou ruptura na argamassa, todas as demais proporcionaram ruptura na interface do 

revestimento com a cola. 

Considerações finais 

Os resultados indicaram que a adição do resíduo de britagem e substituição do cimento por resíduo 

da biomassa da cana-de-açúcar proporcionaram melhorias nas composições das argamassas 

autonivelantes. 

O teste de Slump flow mostrou que as inclusões dos resíduos corresponderam às exigências para dos 

espalhamentos e fluxo de abatimento. 

A fluidez foi melhorada com o aumento da porcentagem do resíduo da cana-de-açúcar mostrando 

resultados superiores aos alcançados pela argamassa com adição de resíduo de britagem. 

A substituição do cimento por 15%, 25% e 30% do resíduo da cana-de-açúcar proporcionou um 

autonivelamento comparado à argamassa com apenas o resíduo de britagem e com metil celulose. A 

argamassa com 20% do resíduo da cana mostrou-se coesa mesmo não atingindo um 

autonivelamento, e a argamassa com 30% do resíduo mostrou melhor coesão. 

A adição do resíduo de britagem e a substituição parcial do cimento por 15% e 25% do resíduo da 

cana-de-açúcar mostraram melhorias na capacidade fluxo. 

As dosagens de aditivo e água para as argamassas com substituição de15%, 25% mostraram indício 

de segregação. Fato também observado na argamassa com adição do resíduo de britagem. 

A adição do resíduo de britagem proporcionou melhorias nas resistências mecânicas, velocidade da 

onda e módulo de elasticidade, resultados opostos às argamassas com substituição do cimento pelo 

resíduo da cana-de-açúcar. 

O resíduo de britagem e da cana-de-açúcar proporcionaram boa resistência por aderência á tração 

em relação aos padrões das argamassas colantes. 

A substituição parcial do cimento por 30% de resíduo da cana-de-açúcar ocasionou em menor 

absorção de água por capilaridade que a adição do resíduo de britagem. 
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Resumo. O uso indiscriminado de recursos extraídos da natureza bem como a geração de resíduos 

na produção compromete o meio ambiente, impactam na qualidade de vida dos cidadãos e, muitas 

vezes, estão associados a desperdícios e ineficiência das organizações. No intuito de reduzir este 

impacto ambiental negativo, este estudo avaliou a viabilidade técnica, e ambiental do uso das areias 

fenólicas e verde usadas de fundição em separado ou misturado como matéria prima em substituição 

parcial ao agregado miúdo, areia natural, na fabricação de blocos de concreto. Foram definidos 

diferentes traços que variaram de 0 a 50% de substituição da areia natural por uma composição de 

areia de fundição com os mesmos equipamentos e parâmetros comerciais. Os resultados com a 

mistura das areias apresentaram-se satisfatórios, como a resistência a compressão através do traço 

rico em consumo de cimento e com 25% de substituição da areia natural pelo coproduto atingindo 

37,2 MPa, cerca de 6% acima do mínimo requerido pela ABNT NBR 9780 [1], assim como no caso 

de somente areia verde, porém no caso de areia fenólica não atingiu resultados satisfatórios. Já na 

avaliação ambiental, os blocos com a mistura das areias foram classificados como Resíduo Classe 

IIA - Não Inerte. 

Introdução  

A geração de resíduos sólidos nos centros urbanos está relacionada principalmente com o aumento 

da população e com a intensificação dos processos de industrialização. O gerenciamento desde a 

origem, produção, processamento, destino final e reciclagem de resíduos é atualmente um dos 

maiores desafios de empresas geradoras, de instituições de pesquisa, órgãos governamentais e 

empresas afins que buscam uma solução para minimizar, ou até eliminar a geração de resíduos ou 

ainda buscar a sua reciclagem e posterior uso em diversas áreas da indústria, transformando-os em 

produtos de interesse comercial. 

Os avanços científicos e tecnológicos aceleraram o desenvolvimento industrial, contribuindo com 

melhorias na qualidade de vida. Porém, esse desenvolvimento está trazendo grandes problemas 

ambientais através da exploração e transformação de bens naturais não-renováveis, como a extração 

de areias de rios, a poluição com a queima de combustíveis fósseis e de um grande número e 

volume de resíduos gerados, como por exemplo, as areias usadas de fundição. 

Os resíduos sólidos industriais podem apresentar um alto grau de periculosidade, tanto para o meio 

ambiente quanto às pessoas, de acordo com suas propriedades químicas, físicas ou infecto-

mailto:leandromoosher@hotmail.com
mailto:cmoraes@unisinos.br
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contagiosas. De acordo com a NBR 10004 (ABNT, 2004) [2], as características que conferem 

periculosidade aos resíduos sólidos são toxicidade, patogenicidade, corrosividade, inflamabilidade e 

reatividade. 

A tendência do aproveitamento integral destes resíduos é uma necessidade cada vez maior, devido 

ao escasseamento dos recursos naturais não renováveis e a preservação do meio ambiente, aliado à 

crise energética mundial e à busca de fontes alternativas de energia renovável, visando a 

preservação do meio ambiente e assim evitando qualquer tipo de contaminação.  

Exemplos de aproveitamento de resíduos, tais como as areias de fundição incluem, entre outras 

aplicações geotécnicas (aterros, coberturas de aterros sanitários e barreiras hidráulicas), aplicações 

rodoviárias (reforço do subleito, sub-base e base de pavimentos flexíveis ou rígidos), bloco para 

pavimento de ruas, etc. (LAWRENCE e MAVROULIDOU, 2009) [3]. 

A extração de areia ocorre muitas vezes em locais que são ambientalmente sensíveis e importantes 

para a preservação da biodiversidade, dos recursos hídricos, da paisagem ou de demais recursos 

naturais com função ambiental de grande importância. 

A fiscalização na extração de areia de rio fez com que a Justiça Federal proibisse a mineração no 

Rio Jacuí, no RS, pois entendeu que havia irregularidades na extração no local. Essa decisão 

obrigou três empresas que são responsáveis por 95% da mineração deste rio a pararem suas 

atividades, o que levou a falta de areia em obras de grande importância para Porto Alegre (G1, 

2013) [4]. Segundo a Fundação de Proteção Ambiental (Fepam), as escavações irregulares das 

mineradoras ultrapassaram um metro de profundidade e de acordo com as estimativas da fundação, 

a área de mineração deve levar 10 anos para se recuperar (G1, 2013) [5].  

Com o uso de resíduos como matérias-primas, diminui-se a procura e paralelamente a exploração 

dos recursos naturais. O Brasil produziu no ano de 2011 cerca de 65 milhões de toneladas de 

cimento (SNIC, 2012)  [6] e 347 milhões de toneladas de areia para construção civil (SUMÁRIO 

MINERAL, 2012) [7] e em uma projeção para o ano 2030, prevê-se que o consumo de areia atinja 

524 milhões de toneladas no “cenário frágil”, 827 milhões de toneladas no “cenário vigoroso” e 

1.276 milhões de toneladas no “cenário inovador”, de acordo com critérios do RT 01 de Calaes 

(MME, 2009)[8] . Parte desse volume poderia estar sendo substituído por diversos resíduos, entre 

eles as areias usadas de fundição. 

Em 2012 o Brasil produziu cerca de 2,86 milhões de toneladas de fundidos (FOUNDRYGATE, 

2013) [9], o que gerou em torno de 2,57 milhões de toneladas de resíduos de fundição. 

Neste sentido, os resíduos sólidos de fundição gerados durante a produção de ligas fundidas vêm 

sendo estudados para sua transformação em co-produto da empresa geradora visando o emprego 

como matéria-prima em diferentes segmentos industriais, tais como a própria fundição e a 

construção civil (SCOTT HOOD, 2006 [10]; WATANABE et al, 2006 [11]; PABLOS et al, 

2011[12]). Os resíduos sólidos de fundição são gerados em grande quantidade, cerca de 90% do 

volume de fundidos produzidos, sendo assim, torna-se prioritário que se estude alternativas de 

reciclagem do mesmo, em vez de dispô-los em aterros industriais. 

Areia de fundição pode ser utilizada como substituição parcial de cimento ou como uma 

substituição parcial ou total de agregados finos e como adição suplementar para atingir diferentes 

propriedades do concreto (BHIMANI et al, 2013) [13]. 

A reciclagem de resíduos sólidos é uma prática que deve ser incorporada como a próxima etapa 

após a aplicação de ações de minimização da sua geração e ou regeneração destes resíduos para sua 

reciclagem interna. 

Este artigo tem como objetivo avaliar o emprego de um composto formado pela combinação de 

areia fenólica usada de fundição (AFUF) e areia verde usada de fundição (AVUF) geradas nas 

fundições, em substituição parcial do agregado miúdo natural na fabricação comercial de blocos de 

concreto para pavimentação, reproduzindo a metodologia comercial. 
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Materiais e métodos 

Este trabalho tem como base procedimentos já existentes e consagrados para a fabricação de blocos 

de concreto para pavimentação. Os resíduos e agregados foram caracterizados e posteriormente 

incorporados ao concreto como matéria-prima para a fabricação dos blocos. 

Materiais utilizados. Os materiais utilizados foram os mesmos empregados em concreto 

convencionais, porém com o acréscimo da combinação das areias fenólica usada de fundição 

(AFUF) e areia verde usada de fundição (AVUF). São eles: Cimento Portland - foi utilizado o CP-V 

ARI RS, pois é o mesmo cimento utilizado pela empresa parceira neste projeto. Agregados miúdos - 

foram empregados a areia natural com granulometria média (1,2 mm / 0,42 mm), que foi utilizada 

como referência, areia industrial e a mistura dos  resíduos AFUF e AVUF. Como agregado graúdo 

foi utilizado o pedrisco com granulometria entre 2,4 mm e 6,3 mm. A água utilizada na produção do 

concreto foi disponibilizada pelo sistema de abastecimento local. Aditivo plastificante para blocos 

de concreto e outros artefatos de cimento e pré-fabricados de concreto também foi utilizado. 

Metodologia. Os resíduos de fundição assim como os agregados para o uso no presente trabalho 

foram coletados na empresa geradora e na empresa fabricante de artefatos de concreto, 

respectivamente, após foram preparados e caracterizados no laboratório de material de construção 

(LMC) e de caracterização e valorização de materiais (LCVMAT) da Unisinos. 

Após a caracterização dos agregados e dos resíduos, foi realizado o empacotamento entre a AFUF e 

a AVUF através das massas específicas e unitárias, onde foi encontrado a relação 60% de AFUF e 

40% AVUF como o proporcionamento que produziu o menor volume de vazios, sendo este 

percentual utilizado para a mistura e combinação dos dois resíduos para seu uso como matéria-

prima na fabricação de blocos de concreto. 

 Método de produção dos blocos. A produção dos blocos de concreto foi realizada na empresa 

parceira, onde utilizou-se os mesmos materiais (agregados, aglomerante, água e aditivo), os mesmos 

equipamentos, processos, parâmetros e o traço utilizado pela empresa como traço referência para 

este trabalho e a partir deste, a formação dos traços contendo substituição parcial do agregado 

miúdo areia natural pela combinação da AFUF e AVUF. Todos os traços foram trabalhados em três 

classes: traço pobre, traço intermediário e traço rico em consumo de cimento. A (Tabela 1) mostra 

os traços e o proporcionamento utilizado, bem como a relação a/c. 

Ao total foram moldados 278 blocos, sendo que para cada traço foi utilizado no mínimo 12 (doze) 

blocos para ensaio de resistência a compressão, 02 (dois) blocos para ensaio de resistência ao 

desgaste por abrasão, 06 (seis) blocos para o ensaio de absorção de água e os demais como reserva. 

A (figura 1) mostra os blocos obtidos contendo a combinação da AFUF e AVUF. Para a avaliação 

ambiental, foram utilizados pedaços de um bloco com substituição da areia natural pelo co-produto, 

rompido no ensaio de resistência a compressão mecânica, obedecendo a norma NBR 10005 (ABNT, 

2004) [14] e 10006 (ABNT, 2004) [15],  respectivamente, ensaio de lixiviação e solubilização. 

Tabela 74 - Traços produzidos com substituição do agregado miúdo AN pela combinação dos resíduos. 

Traço Classe Proporção de agregados Rel. a/c 

TREF1 Pobre AN - 100% 0,10 

TREF2 Intermediário AN - 100% 0,10 

TREF3 Rico AN - 100% 0,10 

TS1 Pobre AN - 75% - AFUF/AVUF 60/40 - 25% 0,10 

TS2 Intermediário AN - 75% - AFUF/AVUF 60/40 - 25% 0,10 

TS3 Rico AN - 75% - AFUF/AVUF 60/40 - 25% 0,10 

TS4 Pobre AN - 50% - AFUF/AVUF 60/40 - 50% 0,15 

TS5 Intermediário AN - 50% - AFUF/AVUF 60/40 - 50% 0,15 

TS6 Rico AN - 50% - AFUF/AVUF 60/40 - 50% 0,20 
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Figura 71 - Blocos de concreto para pavimentação produzidos com 25% de substituição da ANM pelos resíduos. 

 

Propriedades avaliadas nos blocos de concreto para pavimentação. O fluxograma de 

avaliação dos blocos obtidos neste trabalho está representado pela (Figura 2). 

Resistência mecânica à compressão. A resistência à compressão foi analisada nas idades de 7 e 

28 dias de cura. Antes do rompimento, os corpos de prova foram capeados e após 24 horas de cura 

do capeamento foram submersos em água por um período mínimo de 24 horas. Para a realização 

desse ensaio foram submetidos 6 (seis) blocos para cada traço, conforme solicitação NBR 9780 

(ABNT, 1987) [1].  

Absorção de agua. Como não há norma específica para a realização do ensaio de absorção de 

água para blocos de concreto para pavimentação, foi utilizado neste trabalho uma adaptação da 

NBR 12118 (ABNT, 2011) [16] e da NBR 9778 (ABNT, 2009) [17]. 

Índice de vazios. Igualmente ao ensaio de absorção de água, não existe uma metodologia 

universal que seja adotada para ensaiar o índice de vazios dos blocos de concreto para 

pavimentação. O procedimento utilizado para este ensaio foi o mesmo para o ensaio de absorção de 

água.   

Resistência ao desgaste por abrasão. Para este trabalho, utilizou-se o “Método CIENTEC de 

Desgaste à Abrasão”, onde são extraídas duas amostras por meio de serra circular diamantada de 

cada bloco e em seguida simula-se um percurso de 500 metros percorridos pelo corpo-de-prova 

submetido a uma pressão constante de 0,06 MPa sobre pó abrasivo carborundo. O resultado deste 

ensaio é apresentado pela média do índice de desgaste dos corpos-de-prova em mm, o que 

corresponde à média das diferenças dentre as alturas iniciais e finais de cinco pontos do corpo de 

prova. 

Avaliação Ambiental. Os blocos foram avaliados pelos ensaios de lixiviação NBR 10005 

(ABNT, 2004)[14] e solubilização NBR 10006 (ABNT, 2004)[15], para atestar que o produto 

gerado a partir da substituição da areia natural pela combinação da AFUF e AVUF possa ser 

comercializado e seu uso não trará danos ao meio ambiente. 

Avaliação económica. A viabilidade econômica foi realizada através de um comparativo entre 

os custos dos insumos para fabricação dos blocos de concreto padrão produzidos pela empresa 

parceira deste trabalho, e a fabricação dos blocos de concreto com substituição parcial ANM pela 

combinação da AFUF e AVUF, tomando como base os blocos com o traço que apresentou os 

melhores resultados quanto às suas características físicas, mecânicas e ambientais. 

Resultados e Discussão 

Resistência mecânica à compressão. A (Tabela 2) apresenta o comportamento das médias de 

resistência aos 7 e 28 dias de cura. Observa-se que em alguns traços houve uma grande variação da 

resistência alcançada nos diferentes períodos. Essa variação apresenta um desvio padrão médio de 

2,4, com exceção para o TS5 que apresentou um baixo desvio-padrão e o TS6, que apresentou o 

maior desvio-padrão para os blocos ensaiados aos 7 dias de cura, assim como um alto coeficiente de 
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variação, de 25%. Já para os 28 dias de cura, a média do desvio-padrão aumentou para 3,3, 

principalmente devido aos traços TREF2, TS1 e TS6 que apresentaram os maiores coeficientes de 

variação. 
 

Resistência ao
desgaste por abrasão

Blocos de concreto
para pavimentação:
Ref. (100% AN) e

TS com 25% e 50% da 
combinação AFUF + AVUF

Resistência à
compressãoAvaliação

mecânica

Propriedades
físicas

Absorção de água

Índice de vazios

Ensaios de lixiviação

Ensaios de
solubilização

Avaliação
ambiental

Avaliação
econômica

Custo do bloco com 
areia natural

Custo do bloco com % 
de Co-produto  

Figura 72 - Fluxograma de avaliação dos blocos de concretos  produzidos. 

Tabela 75 - Resistência mecânica à compressão média (fcm) dos blocos de concreto para pavimentação nos traços 

referência e com substituição parcial da AN pela AFUF e AVUF. 

Traços fcm 7 dias [MPa] σ C.V. [%] 
fcm 28 dias 

[MPa] 
σ C.V. [%] 

TREF1 Pobre 25,4 2,5 10 35,6 2,3 

TREF2 Intermediário 19,8 2,2 11 28,4 3,9 

TREF3 Rico 35,6 2,2 6 42,3 1,9 

TS1 Pobre 19,1 2,2 11 31,8 4,1 

TS2 Intermediário 24,9 3,2 13 25,3 2,1 

TS3 Rico 16,7 1,9 12 37,2 4,5 

TS4 Pobre 14,0 2,0 15 25,6 3,0 

TS5 Intermediário 14,1 1,3 10 22,3 2,7 

TS6 Rico 16,7 4,2 25 32,2 5,1 

 

A (Figura 3) apresenta através do gráfico o comportamento das médias de resistência aos 7 e 28 dias 

de cura dos traços utilizados nesse trabalho. 

Percebe-se que o crescimento da resistência ocorreu rapidamente já na idade de 7 dias de cura, 

principalmente nos traços de referência e nos traços de substituição 1 e 2. Isto explica-se 

basicamente pelo fato de ter sido usado o cimento CPV-ARI, que devido as suas características, 

confere alta resistência inicial aos artefatos de concreto. Já na idade de 28 dias de cura, nota-se o 

aumento relativo da resistência em quase todos os traços, com exceção do TS2 que praticamente 

não alterou sua resistência, devido ao processo de hidratação do cimento ao longo do tempo, e com 

os TREF1, TREF3 e TS3 ultrapassando os 35 MPa, que é a resistência requerida para esse tipo de 

bloco atender a NBR 9781 (2013) [17].  

Nota-se também através da Figura 4 que as três classes de traço (pobre, intermediário e rico) 

apresentaram o mesmo comportamento em relação à resistência, onde há a tendência de queda da 

resistência com o incremento da combinação entre a AFUF e a AVUF. 
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Onde: P = Pobre; I = Intermediário; R = Rico; 0%, 25% e 50% = teor de AFUF/AVUF. 

Figura 73 - Média da resistência mecânica à compressão dos blocos aos 7 e 28 dias de cura. 

Os traços ricos em consumo de cimento foram os que obtiveram as melhores resistências à 

compressão aos 28 dias de cura. O TS3-R-25% de AFUF/AVUF obteve uma resistência de 37,2 

MPa, valor acima do mínimo solicitado pela norma para tráfego de veículos. A possível adoção 

deste traço com maior consumo de cimento (e consequentemente maior custo) para uso comercial 

pode ser justificada quando se necessita de um pavimento que sofrerá maiores solicitações. 

O traço com substituição da areia natural pela combinação da AFUF e AVUF que apresentou o 

melhor resultado foi o TS3. Fazendo uma análise comparativa com outros trabalhos, os valores 

encontrados para a resistência à compressão aos 28 dias para o traço com 25% de substituição, que é 

igual a 31,8 MPa e 37,2 MPa para os traços pobre e rico respectivamente, são em torno de 39% 

maiores que os 26,67 MPa encontrado por Scott Hood (2006) [10]  para 25% substituição do 

agregado miúdo natural por RCD. Ainda em termos de comparação, os valores de resistência à 

compressão obtidos para os traços pobre e rico com 50% de substituição de areia natural pela 

combinação dos resíduos de fundição são 25,6 MPa e 32,2 Mpa, respectivamente, valores cerca de 

34% maiores que o encontrado por Pagnussat (2004) [18] que foi de 24,01 MPa para 50% de 

substituição do agregado miúdo natural pela escória granulada de fundição e em torno de 170% 

maior que o valor obtido por Scott Hood (2006) [10], que foi de 11,84 Mpa para 50% de 

substituição do agregado miúdo natural, porém por RCD. 

Absorção de agua. Os valores encontrados neste ensaio e apresentado na (Figura 4) mostram 

que todos os traços utilizando a mistura dos resíduos tiveram maior absorção de água em relação ao 

traço referência. Já os blocos moldados com um traço rico em cimento com exceção do TS6, têm 

um percentual de absorção menor que traços com menos cimento. O mesmo acontece com os traços 

com menor percentual de substituição da ANM, com exceção do TS1, ou seja, quanto menor o 

percentual de substituição, menor o valor de absorção de água. 
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Figura 74 - Absorção de água dos blocos de concreto para pavimentação. 
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Índice de Vazios. Os valores encontrados para o índice de vazios e apresentado na (Figura 5) 

mostram que os blocos moldados com um traço com menor quantidade de cimento, têm certa 

tendência a apresentar um percentual de absorção de água maior que os traços com mais cimento. 

Isso pode ser explicado pelo fato do cimento ser mais fino e ocupar melhor os espaços entre todos 

os agregados, fazendo o trabalho de um fíler. Já os traços com menor percentual de substituição da 

ANM pela combinação dos resíduos, menor o índice de vazios, mesmo os resultados sendo muito 

próximos, inclusive do traço de referência. 
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Figura 75 - Índice de vazios dos blocos de concreto para pavimentação. 

Avaliação ambiental dos blocos de concreto produzidos. Segundo o laudo de análises e de 

acordo com os resultados de lixiviação e solubilização mostrados na (Tabela 3) e (Tabela 4) 

respectivamente, a amostra do bloco de concreto contendo a AFUF e a AVUF como matéria-prima 

foi classificada como resíduo Classe II A - Não Inerte de acordo com a NBR 10004 (ABNT, 

2004)[2]. 

No extrato lixiviado todos os parâmetros analisados se mantiveram dentro dos limites estabelecidos 

pela ABNT NBR 10004:2004 [2]. 

De acordo com os resultados apresentados, como a amostra foi classificada como resíduo Classe II 

A – Não Inerte, não haveria problemas em aproveitar esses resíduos de fundição como matéria-

prima na construção civil, desde que dosados adequadamente, baseado na NBR 10004 [2], ainda 

utilizada para determinação do impacto ambiental de resíduos sólidos industriais adicionados em 

produtos de construção civil. 

 

Tabela 76 - Resultado do ensaio de lixiviação conforme NBR 10005 (2004) para os blocos de concreto para 

pavimentação. 

Parâmetros Unidade Resultados da amostra 
Limite máximo [mg/L] 

(NBR 10005) 

Arsênio μg/L < 1,5 1,0 

Bário mg/L 1,057 70,0 

Cádmio mg/L < 0,002 0,5 

Chumbo mg/L < 0,008 1,0 

Cromo Total mg/L < 0,015 5,0 

Mercùrio μg/L < 0,5 0,1 

Prata mg/L < 0,0015 5,0 

Fluoreto mg/L 1,96 150,0 

Selênio μg/L < 2,0 1,0 

Avaliação económica. Os cálculos para a avaliação econômica foram realizados com intuito de 

verificar os custos dos blocos que apresentaram melhor resistência à compressão. Os resultados 

obtidos mostraram que para produzir 1 m² de bloco de concreto com 25% de substituição da AN 

pela combinação da AFUF e AVUF, mesmo com o traço rico em consumo de cimento “TS3”, ainda 

assim teve uma redução de 1% no custo de produção desses blocos. Para os blocos produzidos com 

o TS6, com 50% de substituição e resistência à compressão média de 32,2 MPa, foi obtido uma 
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redução de 3% no custo de produção. Já para 1 m² de bloco para pavimentação com 25% dos 

resíduos obteve-se custo 4% menor comparando com o traço referência. Além disso, é importante  

salientar que a distância entre a empresa geradora  e a empresa produtora dos blocos é menor que 

100 km, e  ainda menor  que a distância de extração de areia de rio, o que além do custo menor da 

areia de fundição sugere também um custo menor com frete, com menor impacto ambiental 

também, pois diminuiria o trânsito de caminhões que liberam grande quantidade de monóxido de 

carbono prejudicial ao meio ambiente. 

Tabela 77 - Resultado do ensaio de solubilização (NBR 10006) para os blocos de concreto para pavimentação aos 28 

dias de cura. 

Parâmetros Unidade Resultados da amostra 
Limite máximo (mg/L) 

(NBR 10006) 

Alumínio mg/L 0,284 0,2 

Arsênio μg/L < 1,5 0,01 

Bário mg/L 0,020 0,7 

Cádmio mg/L < 0,002 0,005 

Sódio mg/L 47,06 200,0 

Cobre mg/L 0,048 2,0 

Zinco mg/L < 0,100 5,0 

Chumbo mg/L < 0,008 0,01 

Cromo Total mg/L < 0,015 0,05 

Ferro mg/L 0,429 0,3 

Manganês mg/L 0,205 0,1 

Mercúrio μg/L < 0,5 0,001 

Fenol mg/L < 0,001 0,01 

Nitrato mg/L 0,179 10,0 

Cianeto mg/L < 0,0003 0,07 

Sulfato mg/L 1,26 250,0 

Surfactantes mg/L 0,321 0,5 

Cloreto mg/L 26,3 250,0 

Fluoreto mg/L 0,496 1,5 

Prata mg/L < 0,0015 0,05 

Selênio μg/L < 2,0 0,01 

Conclusão 

Em relação à resistência mecânica à compressão, o maior valor médio aos 28 dias de cura foi 

observado para a combinação do traço rico com 25% de substituição, atingindo 37,2 MPa de 

resistência, valor superior ao mínimo exigido pela NBR 9780 (ABNT, 1987)[1] para blocos de 

pavimentação para tráfego de veículos comerciais de linha, sendo assim, conclui-se que é viável o 

uso combinado dos resíduos de fundição AFUF e AVUF como co-produto com valor agregado para 

fabricação de blocos de concreto para pavimentação. Para o ensaio de absorção de água, percebe-se 

que mesmo com o aumento da absorção dos blocos com substituição em relação aos blocos de 

referência, os valores obtidos estão abaixo do limite máximo de 10% requeridos pela NBR 12118 

(ABNT, 2011)[16], o que torna esses blocos passíveis de uso. Em relação ao índice de vazios, os 

valores encontrados nos blocos com substituição ficaram muito próximos dos valores de referência. 

Um estudo mais aprofundado é recomendado para avaliar esta característica. Já na avaliação 

ambiental, a amostra de bloco contendo substituição parcial da areia natural pela combinação dos 

resíduos AFUF e AVUF não apresentou características que pudessem reprovar o seu uso e foram 

classificadas como Classe II A – Não Inerte, tornado os blocos aptos para uso. Para a avaliação 

econômica, os cálculos mostraram que pode haver ganho tanto para empresa geradora dos resíduos, 

quanto para empresa fabricante dos artefatos de concreto, pois o custo de produção utilizando a 

combinação dos resíduos AFUF e AVUF foi menor em relação ao tradicional. Além disso, o custo 
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com transporte pode ser reduzido e assim diminuir o próprio custo da areia. O co-produto formado a 

partir da combinação da AFUF e AVUF aparece como um potencial agregado com valor comercial 

para o emprego em blocos de concreto para a pavimentação. 
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Resumo. O presente estudo avalia a utilização da solução aquosa de cloreto ferroso gerado nas 

Linhas de Decapagem Contínua na Usina Presidente Vargas da CSN na síntese de hematita, 

Fe203, magnetita, Fe304, goethita, FeOOH, como uma nova rota de sintese de pigmentos 

inorgânicos. A goethita, FeOOH, pigmento amarelo, é obtida diretamente da oxidação do 

hidróxido de ferro, Fe(OH)2, que é gerado da reação de dupla troca entre uma solução aquosa 

básica e a solução aquosa de cloreto ferroso, FeCl2. ou por envelhecimento do precipitado em 

pH inferior a 5. O pigmento preto magnetita, é sintetizado pela precipitação e envelhecimento 

do precipatdo em pH acima de 10 e o pigmento vermelho é sintetizado por precipitação e 

envelhecimento em pH 7 e posterior decomposição termica em temperaturas acima de 600ºC.  

Introdução 

Todo processo industrial gera resíduos ou co-produtos, que devem ser equacionados adequadamente 

do ponto de vista ambiental, sem causar danos à saúde e ao meio ambiente. No presente estudo 

avaliou-se uma rota alternativa para o co-produto gerado pelas Linhas de Decapagem Contínua 

(LDC) da CSN UPV – solução iônica aquosa de cloreto ferroso, cujo principal constituinte são os 

íons de ferro com valência 2+. Essa solução iônica é proveniente do processo de decapagem ácida 

das bobinas de aço após a laminação a quente. A decapagem química é realizada para remoção da 

camada superficial de óxido, carepa, gerada durante o processo de laminação a quente.  

Os dados operacionais das Linhas de Decapagem Contínua (LDC) da CSN UPV, Tabela I, mostram 

uma geração de solução iônica de cloreto ferroso da ordem de 9.000m
3
/mês. Todavia, a capacidade 

máxima da Unidade de Regeneração de Ácido Clorídrico é de apenas 8.500 m
3
/mês, resultando num 

excedente de 500 m
3
/mês. Sob condições normais, toda a solução de cloreto ferroso, FeCl2, gerada 

nas Linhas de Decapagem Contínua da CSN UPV, deveria ser bombeada para a Unidade de 

Regeneração de Ácido Clorídrico, que possui uma capacidade de estocagem de 500 m
3
 (condição 

normal) a 700 m
3
 (condição de emergência). À medida que é gerada, a solução de cloreto ferroso é 

armazenada em 7 tanques de 100m
3
, antes de ser bombeada para a Unidade de Regeneração de 

Ácido Clorídrico. Na eventualidade de algum problema operacional com a Unidade de Regeneração 

de Ácido Clorídrico, esses tanques funcionam como um “pulmão”, garantindo a operação das 

Linhas de Decapagem Contínua até a sua capacidade máxima de estocagem (700m
3
). Quando o 

volume de solução de cloreto ferroso excede a capacidade dos tanques, a  alternativa é enviar o 

volume excedente para a Unidade de Regeneração de Ácido Clorídrico da CSN PR, em Araucária, 

Paraná, com um custo total da ordem de R$ 144 / m
3
, incluindo-se os custos de transporte de R$ 

mailto:fernando.vernilli@usp.br
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134,10 / t, seguros de carga - RCTR-C,  0,033% e RCF-DC, 0,035%, e ICMS, de acordo com a 

legislação em vigor. O óxido de ferro sintético, Fe2O3, co-produto decorrente do processo de 

regeneração da solução, é comercializado ou retorna à CSN UPV. 

Procedimento experimental 

Para a produção do pigmento em escala laboratorial, elaborou-se um plano de amostragem baseado 

no problema das Linhas de Decapagem Contínua (LDC) da CSN / UPV, comentado anteriormente, 

caracterizado pela geração de um excedente de solução de cloreto ferroso (resíduo líquido). A 

amostragem do excedente da solução de cloreto ferroso foi realizada em conjunto com o pessoal da 

Unidade de Regeneração de Ácido Clorídrico (URA) visando a garantir a sua representatividade. 

Foram coletadas 20 amostras de solução de cloreto ferroso, registrando-se a data, hora e tanque de 

estocagem amostrado, a fim de determinar a faixa de concentração de íons Fe
2+

 em solução. 

Diversos testes de síntese de pigmento foram conduzidos analisando os seguintes parâmetros: 

concentrações dos reagentes, pH da reação, temperatura de reação, temperatura de secagem e  

temperatura e tempo de calcinação. A fim de estabelecer as melhores condições reacionais para 

obter os pigmentos. 

Resultados 

As análises químicas das amostras de soluções de cloreto de ferro II retiradas da LTC/CSN 

determinaram que a concentração do íons Fe
2+

 varia de 80 a 120g/L de solução  

De acordo com os resultados dos experimentos realizados em escala laboratorial, a síntese dos 

pigmentos à base de óxido de ferro a partir de reações químicas com uma base forte, NaOH, 

hidóxido de sódio, e uma base fraca, NH4OH, hidróxido de amônio, os pigmentos marrom, 

vermelho, preto e roxo não apresentaram nenhuma adversidade com relação à sua obtenção e 

caracterização, conforme mostrado na Figura 1.  

 

 
Figura 1. Pigmentos marrom, vermelho, preto e roxo sintetizados em escala laboratorial. 

Para a obtenção dos pigmentos vermelho e marrom, Figuras 2 e 3, a base forte, NaOH, hidróxido de 

sódio, é a mais favorável. Com a elevação do pH, pH > 12, os compostos FeOOH, goethita, são 

estáveis, ocorrendo a formação preferencial de goethita, α – FeOOH, e lepidocrocita, γ – FeOOH, a 

temperatura ambiente. Com a transformação, calcinação da lepidocrocita, γ – FeOOH, em 

maghemita, γ – Fe203, obtem-se uma mistura de maghemita, γ – Fe203, goethita, FeOOH, e 

magnetita, Fe3O4, obtendo-se assim um pigmento marrom. O pigmento vermelho é obtido através 

da calcinação completa da goethita, FeOOH, e lepidocrocita, γ – FeOOH, formando-se a hematita, 

α-Fe2O3. 
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Figura 2. Pigmento Vermelho. 

 
Figura 3. Pigmento Marrom. 

Para a obtenção do pigmento preto, Figura 4, a base fraca, NH4OH, hidróxido de amônio, é mais 

favorável, uma vez que ele é obtido na faixa de pH de 6 a 12, e em temperaturas elevadas. Com a 

adição de hidróxido de amônio, NH4OH, na solução de cloreto ferroso, FeCl2, o pH atingiu valores 

próximos de 11, favorecendo assim a obtenção do composto Fe3O4, magnetita. 

 

 
Figura 4. Pigmento preto produzido na faixa de temperatura de 40ºC a 70º C em pH 11. 

Com o objetivo de obter um laudo técnico da Indústria de Tintas, foi sintetizado, em escala semi-

piloto, um lote de amostra de 800g de pigmento vermelho, enviada à Sherwin Williams, São Paulo, 

para ensaios de caracterização. Os resultados dos ensaios de caracterização do lote de amostra de 

pigmento, juntamente com a especificação técnica do mercado, são apresentados na Tabela 1. O 

requisito de propriedade primordial é a força colorística, que expressa o poder de tingimento e 

define a quantidade de pigmento necessária para atingir uma determinada tonalidade. De acordo 

com os resultados da caracterização da Sherwin Williams, confirma que o valor da força colorística, 

97,75%, atendeu à especificação técnica do produto. 
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Tabela 1. Resultado dos ensaios de caracterização pela Sherwin Williams do pigmento vermelho produzido. 

Requisito 
Especificação Pigmento 

CSN Mínimo Máximo 

Força Colorística [%] 95 105 97,75 

 -0,80 1,00 2,77 

 -0,80 1,00 6,82 

 -0,80 1,00 6,98 

  1,73 7,87 

Resíduo #325 [%] 0,00 0,05 0,2 

   9,64 

   1,49 

Discussões 

A síntese dos pigmentos amarelo, vermelho e preto, via solução iônica de FeCl2, é  o principal 

objetivo do presente estudo. Os pigmentos inorgânicos podem ser produzidos tanto via processos 

químicos de co-produtos, rota sintética, como extraídos de minerais, rota natural. O óxido de ferro 

sintético pode ser obtido por dois processos similares: (1) oxidação do íon de ferro 2+ em soluções 

salinas; e (2) oxidação do hidróxido de ferro. A oxidação do óxido de ferro em soluções salinas é 

conhecida como Pennimam-Zoph. Este método utiliza a goetita, α – FeOOH, hematita, α – Fe2O3, e 

a magnetita, Fe3O4, em soluções salinas para catalisar a formação dos pigmentos amarelo, vermelho 

e preto [1, 2] . 

A reação de dupla troca da solução de cloreto ferroso com uma base, hidróxido de amônio, NH4OH, 

ou hidróxido de sódio, NaOH, possibilita a formação de um precipitado de hidróxido de ferro, 

Fe(OH)2, e uma solução salina de cloreto de amônio, NH4Cl.  O hidróxido de ferro, Fe(OH)2, não 

tem estabilidade microestrutural quando em contato com agentes oxidantes, tais como, O2, HNO3, 

H2O2 ou NaClO3, sofrendo oxidação de Fe
2+

 para Fe
3+

 [1-5]. Dessa instabilidade estrutural são 

gerados os compostos goethita, α – FeOOH, e lepidocrocita, γ – FeOOH. 

Para a produção de um pigmento amarelo de boa qualidade é necessária uma otimização do 

processo, ou seja, evitar a obtenção da lepidocrocita, γ – FeOOH. Para essa otimização, torna-se 

necessário trabalhar em pH ácidos (ph < 4,5) ou em pH básicos (ph > 12), e em temperaturas baixas 

(temperaturas abaixo de 40
o
C).  

Análises térmicas e gravimétricas e ciclos térmicos mostraram que compostos com a composição α 

– FeOOH,  goetita, não tem estabilidade dimensional em temperaturas acima de 300
o
C, sofrendo 

assim uma transformação microestrutural de α – FeOOH, goetita, para α - Fe2O3, hematita, ou seja, 

ao mesmo tempo em que essa instabilidade estrutural limita a aplicação da goethita, α – FeOOH, 

para temperaturas até 300ºC, ela possibilita a obtenção da hematita, α - Fe2O3, pigmento vermelho. 

O pigmento marrom é uma mistura dos pigmentos amarelo, vermelho e preto, sendo possível a sua 

obtenção com a decomposição da lepidocrocita, γ – FeOOH, para maghemita, γ – Fe203, na faixa de 

70
o
C a 300

o
C e no intervalo de pH de 3 a 12. Já o pigmento preto é formado numa faixa de 

temperatura de 40
o
C a 70

o
C e numa faixa de pH de 6 a 12, a partir da oxidação direta do hidróxido 

de ferro, Fe(OH)2. 

A temperatura e o pH são as variáveis mais importantes na obtenção e na qualidade do pigmento. 

Quando comparados aos pigmentos naturais, as características do óxido de ferro sintético são mais 

homogêneas, tais como, tamanho de partícula, cor e poder colorimétrico. Por estes motivos, e 

também pelo maior custo de produção, os pigmentos naturais estão sendo substituídos pelos 

pigmentos sintéticos. 

A Figura 5 apresenta esquematicamente a rota de síntese do pigmento à base de óxido de ferro via 

solução alcalina. 
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Figura 5. Fluxograma esquemático da obtenção de pigmento via solução alcalina. 

 

O segundo método de obtenção de pigmento à base de óxido de ferro é conhecido como método 

Penniman and Zoph. Esse método é caracterizado pela não utilização de uma base para a produção 

do hidróxido de ferro, Fe(OH)2, e pela não produção de um sal. 

Na metodologia de produção do pigmento inorgânico via oxidação da solução iônica de cloreto 

ferroso, no range de 0,0 < pH < 4,5, acontecem as Reações de 01 a 07: 

                                                (01) 

 

                                         (02) 

 

                                                       (03) 

 

                                                        (04) 

 

                                                          (05) 

 

                                                  (06) 

 

                                               (07) 

 

As Reações de 01 a 07 mostram como é possível a obtenção dos pigmentos amarelo e vermelho na 

faixa de pH entre 0,0 e 4,5. Todavia para a obtenção do pigmento vermelho é necessária a 

introdução de sementes de hematita, α – Fe2O3, porque a energia de nucleação homogênea da 

hematita, α – Fe2O3, é maior que a energia de formação da goetita, α-FeOOH, ou seja, é espontânea 

a formação de pigmento amarelo sem o uso de sementes de hematita, α – Fe2O3. 

As Figuras 6 e 7 mostram a formação preferencial dos pigmentos em função do pH. De acordo com 

a Figura 6, a energia de ativação do pigmento vermelho é maior em relação ao amarelo. 
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Figura 6. Formação preferencial dos pigmentos em função do pH. 

 
Figura 7. Formação preferencial de pigmento em função do pH. 

As Figuras 6 e 7 sinalizam que o pigmento vermelho é formado apenas com a inserção de sementes 

na solução de cloreto ferroso, FeCl2. Todavia, esse pigmento é o mais estável, ou seja, apresenta um 

estado de menor energia em relação aos pigmentos amarelo e preto. Os pigmentos amarelo e preto 

são metaestáveis a temperatura ambiente. Com o aumento da temperatura, eles vão gradativamente 

se decompondo para o vermelho.  

No range de 4,5 < pH > 6,0 acontecem as Reações de 08 a 11: 

               (08) 

 

                     (09) 

 

             (10) 

 

                                        (11) 

 

Na faixa de pH entre 4,5 e 6,0, existe apenas a possibilidade da nucleação homogênea do Fe3O4, 

magnetita. Com a inserção de sementes de outro pigmento, essa ação acarretaria numa mistura de 

pigmento preto, devido à nucleação homogênea, e de um segundo pigmento, formado devido à ação 

da nucleação heterogênea. 
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Conclusão 

A solução proposta aponta uma alternativa às situações de emergência operacional da Unidade de 

Regeneração de Ácido Clorídrico da CSN UPV bem como para um eventual aumento de produção 

das Linhas de Decapagem Contínua. O presente estudo propõe a inertização da solução iônica de 

cloreto ferroso, resultando na geração de dois co-produtos: um pigmento inorgânico, destinado à 

Indústria de Tintas e Corantes e um sal, cloreto de amônio, destinado à Indústria de Fertilizantes 

e/ou produção de ração animal. 

A produção de pigmentos inorgânicos atóxicos, além de consistir em uma solução ecologicamente 

correta, permitindo a substituição dos pigmentos inorgânicos de metais pesados críticos, como 

chumbo, molibdênio, cromo e cádmio, oferece ainda um produto com excelentes propriedades 

reológicas, coloríficas e de durabilidade compatíveis com os pigmentos oferecidos no mercado. 

Outro fator relevante na síntese do pigmento em comparação ao co-produto gerado na URA é o 

valor agregado do pigmento em relação a granalha gerada. Se utilizarmos como base de comparação 

os valores praticados no mercado em fev/2010 teremos: uma variação de R$ 0,20 por kg para a 

granalha (co-produto URA) para R$ 3,00 por kg para o pigmento vermelho ou ainda R$ 6,00 por kg 

para o pigmento amarelo, ou seja na pior das hipóteses o valor agregado aumentará em uma ordem 

de grandeza. 

Para o presente trabalho foi requerido privilégio de propriedade industrial depositado no INPI e 

recebeu o número de protocolo 020090108540. 
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Resumo. Este artigo apresenta procedimento e resultados da dosagem de pastas cimentícias 

autonivelantes, cuja composição recebeu cimento, água, aditivos superplastificantes e adição de 

resíduo de britagem. Os estudos das pastas autonivelantes fazem parte da dosagem de argamassas 

autonivelantes e concretos autoadensáveis, visto que são nas pastas que se determina a relação água-

materiais finos e as curvas de saturação de aditivos, com a finalidade de otimizar o uso de pasta e 

aditivos naqueles produtos cimentícios. Diante disso, este artigo, formulado em duas fases, avaliou 

os efeitos que três superplastificantes, usados individualmente, e a adição de resíduo de britagem em 

pastas cimentícias, avaliando as propriedades reológicas e mecânicas das pastas autonivelantes. Na 

primeira, fixou a porcentagem de superplastificante sob a massa dos materiais finos (1%), e 

realizou-se o ensaio do funil Marsh encontrando o teor, em massa, de água/materiais finos, no 

estado fresco. Seguido do ensaio de velocidade do pulso ultrassônico, e da resistência à tração na 

flexão e compressão axial no estado endurecido. Na segunda, fixou o teor de água-materiais finos 

ideal encontrado na primeira etapa e executou os ensaios no estado fresco, tais como: o mini-slump 

test e funil Marsh encontrando o ponto de saturação dos superplastificantes, seguido de ensaios de 

velocidade do pulso ultrassônico, resistência à tração na flexão e à compressão axial. Os resultados 

obtidos nas pastas autonivelantes mostraram a possibilidade da confecção de argamassas 

autonivelantes com adição de resíduo de britagem nas suas composições. 

Introdução 

As pastas autonivelantes (PA) são misturas à base de matriz cimentícias, água, aditivos específicos e 

com possíveis adições minerais e outros ligantes hidráulicos inertes selecionados de granulometria 

controlada. As adições minerais são materiais finamente moídos, que são incorporados ao concreto 

com a finalidade de obter características específicas.  

As diferenças nas propriedades físicas (massa específica, superfície específica e granulometria a 

laser) do resíduo de britagem (fíler calcário), levaram as pastas, as argamassas e os concretos a 

apresentarem distintas propriedades no estado fresco e a alterar as dosagens dos componentes, 

principalmente os que são afetados diretamente pelos finos, como, por exemplo, o superplastíficante 

e a relação água cimento (a/c) [8]. Estudos anteriores mostraram que os parâmetros que 

caracterizam a pasta de um Concreto autoadensável com alto desempenho são: diâmetro final de 

180 ±10 mm e um T115 de 2 a 3,5 s. Também verificou que ao aumentar a dosagem de resíduo 

mailto:tomaz.rdaraujo@bct.ect.ufrn.br
mailto:marcos.anjos@ifrn.edu.br
mailto:aemart@uol.com.br
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poderia ocasionar um aumento do diâmetro final no ensaio de “mini-slump” , até a relação filer 

calcário cimento (fc/c) de 0,40 kg kg
-1

. Para dosagens superiores de fc/c, não se observa o mesmo 

comportamento segundo [14].  

Os superplastificantes são uma categoria especial de agentes redutores de água, formulados a partir 

de materiais que permitem reduções de água muito superiores ou trabalhabilidade extrema dos 

concretos nos quais são incorporados. Em geral, são empregados na produção de concretos de alto 

desempenho, particularmente quando é exigida alta fluidez com baixa relação água/cimento[11]. 

A fluidez apresentada pela argamassa autonivelante decorre pelo elevado afastamento entre 

partículas maiores, diminuindo o contato entre elas. Esse comportamento torna-se possível com a 

utilização de um elevado teor de finos que é utilizado na composição para consegui-la. Segundo 

[13] alguns problemas práticos podem ocorrer devido a esse elevado teor de finos, e a elevada 

fluidez como, por exemplo, a dificuldade de controlar o tempo de pega, a tendência à segregação, 

controle de retração de secagem e a dificuldade da saída de água. 

A alta fluidez é alcançada com a utilização de superplastificantes e a moderada viscosidade e coesão 

entre suas partículas é conseguida com a adição mineral de granulometria muito fina. A adição 

reciclada aqui escolhida foi a do resíduo de britagem. 

Sendo assim, os parâmetros a serem determinados no estado fresco das pastas autonivelantes por 

esta pesquisa são: a dosagem da relação água/materiais finos (a/mf) (Va/Vf), em volume e o ponto 

de saturação dos superplastíficantes por meio da relação superplastificantes/materiais finos (Sp/mf). 

A relação a/mf foi encontrada através do ensaio do funil Marsh, enquanto que o ponto de saturação 

foi determinado por meio do ensaio do funil Marsh e do mini-slump flow test (T115mm). Nesses, as 

propriedades de alta fluidez e moderada viscosidade, exigidas para argamassas, são alcançadas 

variando a dosagem de superplastificante e a relação água/materiais finos [11]. Com relação às 

resistências mecânicas estudos apontam que as argamassas autonivelantes como substrato de 

revestimentos apresentam moderada resistência à compressão de 8 a 10 MPa aos 28 dias e módulo 

de elasticidade variou de 4,5 a 36,7 GPa [6]. Outros mostram que os concretos podem ser 

classificados como excelente, bom, duvidoso, pobres e muito pobres para valores da velocidade do 

pulso ultrassônico superiores a 4500 m/s, 3500-4500 m/s, 3000-3500 m/s de 2000-3000 m/s e 2000 

m/s, respectivamente [15]. Essas características estão relacionadas, dentre vários fatores, com a 

matriz cimenticias e suas composições, com consumo de cimento, fator de empacotamento, 

homogeneidade do material, entre outros. 

Visto isto, este artigo objetiva avaliar a influência de três tipos diferentes de superplastificantes nas 

propriedades reológicas: fluidez, viscosidade; e nas propriedades mecânicas: velocidade da onda 

ultrassônica, resistência na tração na flexão e compressão axial das PA com adição de resíduo de 

britagem nas suas composições. E também a determinação do fator água materiais finos e o ponto 

de saturação dos superplastificantes. O estudo foi efetivado nas pastas em estado fresco, avaliando-

se a fluidez e viscosidade através do cone Marsh e mini-slump test, respeitando a normas [3,2], 

respectivamente. No estado endurecido, foram realizados os ensaios de determinação da velocidade 

da onda ultrassônica respeitando as exigências da [3] e a determinação da sua resistência à tração na 

flexão e à compressão axial respeitando as exigências da [1]. Os resultados mostram que é possível 

a confecção de argamassas autonivelantes e concreto autoadensável com adição do resíduo de 

britagem em suas composições. 

Materiais e Métodos 

Materiais. As pastas autonivelantes investigadas foram sistematicamente preparadas utilizando 

os seguintes materiais de partida: Cimento Portland de alta resistência inicial-CP V ARI-RS, 

resíduo de britagem (fíler calcário); aditivos: Um superplastificante à base de éter policarboxílico 

modificado, superplastificante à base de policarboloxilatos e um superplastificante à base de 

solução aquosa de polímeros acrílicos modificados e água coletada na rede de abastecimento estatal. 
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Métodos. O estudo foi realizado em três etapas: A primeira foi à seleção dos materiais que 

apresentassem as melhores características para formulação dos traços. A segunda etapa compõe da 

formulação das pastas autonivelantes e a execução dos ensaios no estado fresco. 

As especificações [14] indicam o fluxo de cone e Funil-V de argamassa são realizadas em diferentes 

proporções (0,8 - 0,9) de água / pó e dosagens de superplastificante. A formulação das pastas para 

encontrar o teor de água/materiais finos (a/mf), compreende-se da confecção de traços com 

proporção de 1:1 ( cimento : resíduo de britagem). A porcentagem de superplastificante sobre a 

massa de finos (Sp/mf) foi fixada em 1%, enquanto que o teor água sobre materiais finos (a/mf) 

variou entre 0,70, 0,75, 0,80, 0,85, 0,90 e 0,95(Va/Vf), em volume. O teste realizado com essas 

pastas no estado fresco foi: funil Marsh [3]. 

Estudos antecessores mostraram que patas confeccionadas com a relação fíler calcários/cimento 

(fc/c) = 0,40 kg kg
-1 

 atingiram características de pastas autoadensável de alto desempenho e 

proporcionaram ponto de saturação do superplastificante de 1,2%, sobre cimento (Sp/c), além de 

diâmetros de 185 mm com tempo T115 de 1,36 s [14]. Visto isso e visando a obtenção do ponto de 

saturação dos superplastificantes, as pastas foram a confeccionadas com na proporção de 1:1 

(cimento : resíduo de britagem). A porcentagem de superplastificante sobre a massa de finos 

(Sp/mf) ficou nas seguintes porcentagens: 0,50, 0,70, 0,90, 1,10, 1,30, e 1,50%. Enquanto que o teor 

a/mf foi fixado em 0,80. Os ensaios realizados nessas pastas no estado fresco foram: funil Marsh [3] 

e mini-slump test (Flow table) [2]. A terceira etapa da pesquisa consiste em avaliar as propriedades 

mecânicas das pastas. Outro fator a ser avaliado é o efeito físico do resíduo no fator a/c. Esse 

controla o volume de vazios no sistema no estado fresco e o volume necessário de muitas partículas 

para enchê-lo e aumentar a densidade de empacotamento, reduzindo assim a resistência ao 

escoamento [16]. Porosidade, fator a/c, granulometria dos agregados, morfologias, densidade do 

empacotamento entre outras estão direta ou indiretamente relacionado com as resistências 

mecânicas. A homogeneidade, o empacotamento, a porosidade, a resistência de tração na flexão e à 

compressão axial foram estudadas em todas as pastas mediantes os ensaios determinação da 

velocidade da onda ultrassônica, resistência na flexão e à compressão axial. Todos os ensaios foram 

realizados seguindo as exigências técnicas [1,4], respectivamente. A pesquisa foi encerrada com as 

análises dos resultados.  

Todos os testes foram concretizados no laboratório de materiais de construção civil do Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Natal Central. As tabelas 1 e 2 mostram os 

traços das pastas usadas na obtenção do fator água/materiais finos (a/mf) e os traços das pastas 

usadas para a determinação do ponto de saturação dos superplastificantes/materiais finos (Sp/mf), 

respectivamente. A tabela 3 e 4 mostra seus respectivos consumos. Tabela (1 e 2) e Tabela (3 e 4). 

Preparação das pastas autonivelantes. Com relação à preparação, todas as pastas foram 

confeccionadas numa argamassadeira com capacidade de 5 litros mediante a seguinte maneira: 3 

minutos de homogeneização dos materiais finos, seguida de 1,5 minutos de mistura dos finos com 

água na velocidade lenta, depois repousou por dez 10 segundos e finalizando com 1 minuto para 

adição do aditivo na velocidade rápida.  
 

Tabela 1 - Traços analisados em proporção em volume (TUV) 

Materiais TRAÇOS 

AA - 01 CF 

Cimento 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Resíduo de britagem (Fíler Calcário) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Água / materiais finos (a/mf) 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

Aditivo SP1 (% sobre a massa de finos) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Tabela 2 - Traços unitários em volume (TUV) para teor de superplastificantes / materiais finos (Sp/mf) 

Materiais TRAÇOS 

AA - 01 CF 

Cimento 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Resíduo de britagem (Fíler Calcário) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Água / materiais finos 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Aditivo SP, SP2 e Sp3 (% sobre a massa de finos) 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 

Tabela 3 - O consumo [Kg] das pastas para os teores de a/mf  

Materiais 

Massa 

específica do 

material 

(kg/m³) 

TRAÇOS 

0,70 a/mf (%) 0,75a/mf(%) 0,80 a/mf(%) 0,85 a/mf(%) 0,90 a/mf(%) 0,95 a/mf(%) 

Traço Kg/m³ Traço Kg/m³ Traço Kg/m³ Traço Kg/m³ Traço Kg/m³ Traço Kg/m³ 

Cimento 3030,00 1,00 717,53 1,00 692,68 1,00 669,49 1,00 647,81 1,00 627,48 1,00 608,39 

Fíler Calcário 2750,00 1,00 717,53 1,00 692,68 1,00 669,49 1,00 647,81 1,00 627,48 1,00 608,39 

Água/Mat finos 1000,00 0,70 502,27 0,75 519,51 0,80 535,59 0,85 550,64 0,90 564,73 0,95 577,98 

Aditivo SP1 1087,00 0,01 7,18 0,01 6,93 0,01 6,69 0,01 6,48 0,01 6,27 0,01 6,08 

 
Tabela 4 - Tabela de consumo [Kg] das pastas para os teores de Sp/mf  

Materiais 

Massa específica 

do material 

(kg/m³) 

CONSUMO DOS TRAÇOS 

Teor de Aditivo Sp/mf (%) 

0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 

Traço KG/m³ Traço Kg/m³ Traço Kg/m³ Traço Kg/m³ Traço Kg/m³ Traço Kg/m³ 

Cimento 3030,30 1,00 669,51 1,00 669,51 1,00 669,51 1,00 669,51 1,00 669,51 1,00 669,51 

Filer Calcário 2750,00 1,00 669,51 1,00 669,51 1,00 669,51 1,00 669,51 1,00 669,51 1,00 669,51 

a/mf 1000,00 0,80 535,61 0,80 535,61 0,80 535,61 0,80 535,61 0,80 535,61 0,80 535,61 

Aditivo SP1 1087,00 0,01 3,35 0,007 4,69 0,009 6,03 0,011 7,36 0,013 8,70 0,015 10,04 

Aditivo SP2 1060,00 0,01 3,35 0,007 4,69 0,009 6,03 0,011 7,36 0,013 8,70 0,015 10,04 

Aditivo SP3 1070,00 0,01 3,35 0,007 4,69 0,009 6,03 0,011 7,36 0,013 8,70 0,015 10,04 

Resultados e discursão 

Materiais de partida. O processo seletivo do material em quantidades necessárias para a 

formulação dos traços para estudo das pastas autonivelantes, obteve-se os seguintes materiais: 

 Cimento: Cimento Portland de alta resistência inicial - CP V ARI-RS com massa 

específica de 3,03 g/cm³ e módulo de finura de 0,38. 

 Aditivo (Sp1): superplastificante à base de éter policarboxílico modificado, atuando 

como dispersante do material cimentício. 

    Aditivo (Sp2): superplastificante à base de policarboloxilatos tipo SPII. 

    Aditivo (Sp3): superplastificante à base de solução aquosa de polímeros acrílicos 

modificados. 

    Água potável: coletada diretamente na rede de abastecimento hídrico estatal. 

    Resíduo de britagem utilizado é um subproduto das indústrias de britagem com massa 

específica de 2,75 g/cm³ (NBR NM 23, 2001), finura de 2,13 e com dimensão máxima 

de grão de 1,18 mm (NBR 248, 200).  

A Figura 1 mostra a curva granulométrica dos materiais finos: cimento e resíduo de britagem. 

Obtidas pelo analisador de partículas à laser Cilas 1090 seco situado no laboratório de cimentos 

(Labcim) na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). (fig. 1). 
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(a) 

 
(b) 

Figura 1 - Curva granulométrica a laser: (a) do resíduo de britagem; (b) do Cimento Portland 

Propriedades Físicas das pastas autonivelantes. Para determinar as propriedades físicas das 

pastas autonivelantes foram realizados os seguintes testes: a mesa de consistência (mini-slump test), 

o funil Marsh, a velocidade do pulso ultrassônico, a resistência de tração na flexão e à compressão 

axial. A Figura 2 ilustra os testes de funil de Marsh, mini-slump, compressão axial e flexão, 

respectivamente. (fig. 2). 

 
(a)                                      (b)                                  (c) 

 
(d) 

Figura 2 – Ensaios realizados nas pastas: (a) Funil Marsh; (b) mini-slump; (c) compressão axial; (d) tração na flexão 

Funil Marsh.  O ensaio do funil Marsh é realizado para determinar a fluidez da pasta através do 

tempo de escoamento sendo executado da seguinte maneira: após a confecção da pasta, foi realizado 

o ensaio do cone, em seguida ela permaneceu em repouso por 15 minutos, após esse tempo foi 

novamente submetida ao cone. Esse ciclo foi realizado durante 60 minutos sendo 15 minutos de 

repouso entre o ensaio. A Figura 3 mostra os resultados obtidos no ensaio para a determinação do 

a/mf.  (fig. 3). 

As especificações da [10] indicam o fluxo de cone e Funil-V de argamassa são realizadas em 

diferentes proporções (0,8 - 0,9) de água/pó e dosagens de superplastificante. O gráfico mostra que 

a/mf = 0,80 foi o que apresentou melhor consonância com as especificações [10]. As pastas com 

teores abaixo de 0,80 mostraram-se ínfima fluidez, plasticidade e consistência da pasta enquanto 

que os fatores acima dele apresentaram segregação exagerada e alto indício de exsudação. Devido a 

essas características é que esta pasta (0,80) foi adotada. 

Ponto de saturação dos superplastificantes (Sp1, Sp2 e Sp3). O ensaio procedeu da seguinte 

maneira: após a confecção da pasta foi realizado o ensaio do cone, depois ela permaneceu em 

repouso por quinze (15) minutos e novamente foi submetida ao cone. Esse ciclo foi realizado 

durante sessenta minutos com quinze (15) minutos de repouso entre o ensaio. A Figura 4 mostra os 

resultados no funil Marsh para os superplatificantes. (fig. 4). 
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Teor de água/ materiais finos (a/mf) 

 
Figura 3 - Curva das dosagens e teor água/materiais finos (funil Marsh) 

 
Figura 4 - Curva das dosagens e ponto de saturação no funil Marsh; (a) superplastificante Sp1; (b) Superplastificante 

Sp2 e (c) superplastificantes Sp3 

O gráfico mostra que a partir do teor de 1,10% para todos os superplastificantes, proporciona uma 

tendência à estabilidade do tempo de fluidez das PA, indicando que para dosagens superiores não há 

melhorias na fluidez das pastas. Sendo assim, o percentual (%) 1,10 de superplastificante foi o 

ponto que atingiu essas características. A partir deste ponto o aumento do percentual do 

superplastificante não ocasiona melhorias na fluidez. Nos estudos de [14] indicaram um valor de 

1,2% na relação resíduo de britagem / cimento de 0,40 Kg Kg
-1

. Esse resultado mostra que a adição 

do resíduo britagem proporcionou melhorias na fluidez. 

Mesa de espalhamento (mini-slump test). O ensaio de mesa de consistência permite a 

avaliação das características reológicas das pastas. Os ensaios de “mini-slump” são utilizados para 

determinar a dosagem ótima de resíduo de britagem e garantir uma pasta com boa fluidez e coesão 

moderada [14][5][9][12]. De acordo com [7] a mesa de consistência avalia, dentre outras 

propriedades reológicas, o de viscosidade da pasta no estado fresco. Para realizar o ensaio usa-se 

uma mesa nivelada, um mini-cone, papel milimetrado com uma circunferência de 115 mm de 

diâmetro, um cronômetro e uma placa de vidro lisa. O mini-cone é posto sobre a placa de vidro e 

preenchido com pasta e numa única vez e sem compactação. O excesso no topo do cone deve ser 

retirado. O molde é erguido verticalmente permitindo que a pasta flua sobre a placa e o cronometro 

é disparado. O espalhamento final é calculado pela média de dois diâmetros perpendiculares junto 

com o tempo necessário para alcançar o espalhamento e o diâmetro de T115 mm (T115). A Tabela 5 

mostra os diâmetros coletados, de acordo com os tempos, superplastificantes e porcentagens. Tabela 

(5). 
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Tabela 5 – Resultados dos espalhamentos das pastas (PA) 

 
Onde, mf representa a massa dos finos; “x” indica que a pasta não apresentou as propriedades 

necessárias para realização do ciclo de ensaio. 

Analisando a Tabela 5, é notório que os superplastificante Sp1, Sp2 e Sp3 apresentaram 

espalhamentos acima de 190 mm, apenas o Sp1 nas porcentagens de 0,5, 0,70 e 0,90% apresentou, 

na maioria dos casos, diâmetros inferiores a 190 mm. Nos estudos de [14], a pasta com a relação de 

resíduo de britagem /cimento de 0,40 Kg Kg
-1

 foi a que proporcionou características de pasta 

autoadensável atingindo diâmetros de 185 mm com T115 de 1,36 s. Visto isso, os resultados da mesa 

de mini-slump indicam que a relação 1 Kg Kg
-1

 proporcionou melhorias nas propriedades 

reológicas das pastas. Esse fato é importante porque, pastas com espalhamentos muito baixos 

indicam pouca fluidez. Tornando assim, necessário sua fluidificação com adição de água ou aditivos 

superpalstificantes. 

Velocidade do pulso ultrassônico.  Sobre a velocidade de propagação do pulso ultrassônico, é 

um ensaio não destrutivo que quantifica a velocidade do pulso ultrassônico nos materiais. O ensaio 

foi realizado aos 7,14 e 28 dias nas pastas com teor a/mf. Com relação à determinação do ponto de 

saturação dos superplastificantes (Sp/mf), o ensaio foi realizados nas pastas aos 7, 14 dias de cura, e 

, em conformidade com a norma [4]. 

Os resultados mostram que a velocidade de pulso de ultrassônico das pastas confeccionadas com 

valores variados do fator a/mc, nessas PA a velocidade do pulso variou de 3060 m/s a 3790 m/s. 

outro ponto, esta nos valores de resistências alcançados nas pastas com a/mf = 0,70, 0,75, 080, 0,85. 

Os resultados mostram que a velocidade do pulso variou de 3340 m/s a 3640 m/s para o 

superplastificante Sp1, de 3280 m/s a 4190 m/s para o superplastificante Sp2, e de 3250 m/s a 3750 

m/s para o superplastificante Sp3. Mostra também que as pastas com Sp2 a que apresentou maiores 

resistências e uma faixa maior velocidade especialmente nas porcentagens de 0,50, 1,3 e 1,5%. 

Esses resultados mostram que a adição do resíduo de britagem tem proporcionados bom 

desempenho na homogeneização, empacotamento das pastas, tendo em vista que o aumento da água 

proporciona maior porosidade e consequentemente menores resistências. Outro fator importante e 

que a adição desse resíduo aponta para velocidades comparáveis as do concreto, visto que [15], tem 

classificado concretos como excelente, bom, duvidoso, pobres e muito pobres para valores de 4500 

m/s ou superior, 3500-4500 m/s, 3000-3500 m/s de 2000 - 3000 m/s e 2000 m/s, respectivamente. 

Módulo de elasticidade. Testes de módulo de elasticidade foi realizado 7, 14 e 28 dias para as 

pastas usadas na determinação do teor de água materiais (a/mf) e aos 7 e 14 dias para as pasta 

confeccionadas para a determinação do ponto de saturação dos superplastificantes (Sp/mf). A 

Tabela 6 mostra a módulo ultrassônico de Young, Es (GPa) calculado para todas as pastas usando a 

equação 1, em consonância com usada por [6]. Tabela (6), (Eq, 1). 
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                                                        (1) 

onde ρ (g/cm
3
) é a densidade da pasta e  (m/s)

2
 é a velocidade do pulso ultrassônico na pasta. 

Módulos de elasticidade estático e dinâmico de concreto são nominalmente relacionada com a 

resistência à compressão axial[15]. 

Tabela 6 - Módulo de elasticidade de todas as pastas autonivelantes (PA) 

a/mf (%) 
7 dias 14 dias 28 dias  Sp/mf 

(%) 

7 dias 14 dias 

Sp1 Sp2 Sp3 Sp1 Sp2 Sp3 

Es (GPa) Es (GPa) Es (GPa) Es (GPa) Es (GPa) Es (GPa) Es (GPa) Es (GPa) Es (GPa) 

0,70 27,33 29,61 29,86 0,50 24,21 31,6 24,34 25,81 36,60 23,31 

0,75 21,09 21,39 25,57 0,70 25,23 23,1 26,12 25,20 24,87 26,59 

0,80 19,42 24,56 25,30 0,90 28,06 24,9 27,81 28,23 25,01 25,99 

0,85 20,25 23,07 27,09 1,10 24,13 23,8 28,78 25,02 21,73 24,59 

0,90 18,15 17,86 23,47 1,30 22,48 26,0 25,34 24,74 31,25 26,38 

0,95 19,06 23,09 24,25 1,50 22,93 29,2 26,96 25,25 24,18 27,58 

A Tabela 6 mostra que a adição de resíduo de britagem nas pastas autonivelantes proporcionou 

valores do módulo de elasticidade variando num intervalo de 17,86 GPa a 29, 61 GPa nas pastas 

cujo fator a/mf variou de 0,70 a 0,90. E no intervalo de 22,48 GPa a 36,60 GPa para pastas cujo 

fator Sp/mf variou de 0,50 a 1,50. Esse resultado mostrou que a adição do resíduo proporcionou 

uma faixa de valores comparáveis aos valores das argamassas autonivelantes de [6], onde a variação 

foi entre 4,5 e 36,7 GPa. E também numa pequena faixa dos concretos de [15] com substituição 

parcial do cimento por calcário em pó, pó de basalto e de pó de mármore. Isso mostra que a adição 

do resíduo proporcionou ótimos rendimentos nas propriedades mecânicas das pastas, o que indica 

que a sua utilização na composição das pastas para argamassas autonivelante e concretos pode ser 

bastante vantajoso nas melhorias das propriedades. 

Resistência à tração na flexão.  O ensaio de determinação de resistência à tração na flexão 

objetiva a obtenção do quanto de resistência o material pode apresentar quando for submetido à 

ação de uma força em três pontos equidistantes. O ensaio foi realizado no laboratório de ensaios 

mecânicos do IFRN, respeitando as exigências técnicas da [1].  A Figura 5 mostra os resultados das 

resistências. (fig. 5). 

  

Figura 5 – Resistência na flexão: (a) 0,80 a/mf aos 7, 14 e 28 dias, (b) Sp/mf aos 7 dias, (c) Sp/mf aos 14 dias 

Os resultados (Figura 5(a)) mostram que as pastas com 0,80 e 0,85 a/mf apresentaram resistências 

superiores a demais, na maioria dos casos. Esse resultado mostra que a adição do resíduo 

proporcionou uma melhoria na resistência, visto que, o consumo de cimento está diminuindo e o 

consumo de água esta aumentando nessas pastas (Ver Tabela 3). 

A Figura 5(b) mostra que o aumento da porcentagem do aditivo Sp3 está proporcionando um 

aumento na resistência, enquanto que o aumento porcentagem do Sp1 ocasionou uma redução. Isso 

induz a hipótese de que adição do resíduo junto com o Sp3 podem estar proporcionando melhorias 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 
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na redução da porosidade e/ou homogeneidade do material.  

Na Figura 5(c), são os resultados aos 14 dias das pastas Sp/mf, mostra que o Sp1 apresentou, na 

maioria das %, resistências maiores que os demais aditivos. Esses resultados induz a hipótese de 

que o aumento da sua dosagem pouco impactou na melhoria da resistência. 

Resistência à compressão axial. É a capacidade do material apresenta quando é submetido à 

ação de uma força compressiva. O ensaio foi realizado de acordo com as exigências de [1].  

Os resultados abaixo mostram que o Sp2 apresentou maior resistência à compressão em quase todas 

as porcentagens de aditivos. Dentre estes, o fator de 0,50% (Sp/mf) do superplastificante Sp2 foi o 

que apresentou maior resistência.  

A Figura 6 expõe os valores das resistências à compressão axial das pastas confeccionadas para as 

pastas com teor a/mf aos 7, 14 e 28 dias, e com dos três aditivos para as patas com o teor Sp/mf  aos 

7 e 14 dias de cura, respectivamente. (fig 6). 

 

Figura 6 – Resistência à compressão axial: (a) fator a/mf aos 7,14 e 28 dias, (b) Sp/mf (%) aos 7 dias, (c) Sp/mf (%) aos 

14 dias 

O gráfico (Figura 6(a)) mostra que, mesmo com a redução na resistência em virtude do aumento da 

água, a adição do resíduo proporcionou valores muito superiores aos valores alegados para 

argamassas autonivelante como revestimento de substrato, que é de 8 a 10 MPa aos 28 dias [6]. Isso 

indica que o resíduo pode ter proporcionado um bom empacotamento nas pastas, ou que atuou 

positivamente no combate a porosidade, especialmente na pasta com teor a/mf de 0,80 obtendo 

maior resistência.  

A análise da Figura 6(b) mostra que quase todas as pastas dosadas com Sp2 apresentaram 

resistências superiores as demais. Esse resultado aponta que a adição do resíduo junto com as 

potencialidades do aditivo, proporcionaram melhorias na resistência que os outros 

superplastificantes. Especialmente nas porcentagens de 0,50, 1,3 e 1,5%. Já a Figura 6(c) mostra 

que o aumento do teor do superplastificante Sp3 apresentou um aumento progressivo na resistência 

compressiva, induzindo a hipótese de que esse superplastificante junto com o resíduo 

proporcionaram melhorias na resistência durante o período de cura do cimento. Fato oposto ocorreu 

com Sp1 para porcentagens superiores a 0,90%.  Todas as pastas apresentaram resistências muito 

superiores se comparadas as argamassas autonivelantes com revestimento de substrato segundo [6], 

de 8 a 10 MPa aos 28 dias e algumas comparáveis e as apresentadas em alguns concretos de [15]. 

Considerações finais 

Os resultados mostraram que a adição do resíduo de britagem proporcionou um valor do fator a/mf 

(0,8) compatível com os especificados para pastas cimenticias sem adições. E que proporcionou 

melhorias nas propriedades reológicas das patas; 

O ensaio do cone de Marsh e mini-slump mostrou que todas as pastas apresentaram características 

de uma pasta autonivelante, portanto a relação cimento/resíduo de britagem de 1/1 Kg Kg
-1

 é viável 

para produção. Mostrou também uma coincidência no ponto de saturação dos superplastificantes, 

encontrando valor de 1,10% para todos os aditivos, mostrando que a adição de resíduo de britagem 

alvejou um valor inferior e comparável com valores de estudo anteriores; 
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A velocidade do pulso ultrassônico mostrou que a adição do resíduo de britagem nas composições 

das pastas atou positivamente da homogeneidade, compactabilidade e porosidade. Encontrando 

velocidades comparáveis com as velocidades encontradas na literatura para concretos; 

O módulo de elasticidade mostrou que as pastas com adição do resíduo apresentaram valores 

superiores aos das argamassas autonivelantes e atingindo patamares compatíveis com alguns 

concretos; 

A adição do resíduo mostrou-se eficiente nas melhorias na resistência na flexão. O aumento da 

porcentagem de aditivo Sp1 ocasionou em redução da resistência na flexão; comportamento oposto 

foi apresentado pelo aditivo Sp3; 

As porcentagens acima de 0,90% do aditivo Sp1 ocasionou numa redução da resistência à 

compressão a flexão enquanto que Sp3 mostrou comportamento oposto para todas as porcentagens; 

As pastas com aditivo Sp2 apresentaram resistências à compressão maiores do que as pastas com os 

outros aditivos, com exceção da dosagem de 1,10%; 

No geral os resultados mostraram que a adição do resíduo de britagem na proporção (1:1) 

influenciou positivamente em melhorias das propriedades reologias e físicas das pastas 

autonivelantes, mostrando que a utilização do resíduo é perfeitamente viável nas composições das 

pastas para argamassas autonivelantes e concreto auto adensável. 
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