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xv 

RESUMO 
 
 

O emprego de blocos de cerâmica vermelha f inamente moídos como 
adição pozolânica aos cimentos, argamassas e concretos mostra-se 
uma al ternat iva v iável ,  com vantagens de cunho técnico,  econômico e 
ambiental ,  unindo um material  desperdiçado pela indústr ia,  e que 
nem sempre possui dest inação adequada,  a insumos e produtos 
largamente empregados na construção civi l .  Este t rabalho apresenta 
o benef ic iamento e caracter ização destes resíduos,  objet ivando sua 
apl icação como adição pozolânica às argamassas, c imentos  e 
concretos.  Para tanto, foram ut i l izadas duas amostras di ferentes:  
b locos cerâmicos de vedação e estruturais.  As amostras fora moídas 
durante 150 minutos,  obtendo valores abaixo de 19% ret idos na 
peneira #325 (45 µm). A densidade obt ida através de picnometr ia foi  
de 2,81 e 2,82 g/cm³,  respect ivamente.  A área superf ic ial  especí f ica 
das amostras foi  de 8,46 e 4,26 m²/g,  respect ivamente, sendo 
super iores aos valores médios obt idos no c imento Por t land. O ensaio 
de di f ração de raios-x apresentou picos cr is tal inos ident i f icados 
como quartzo e hemati ta,  e parcia lmente ident i f icados,  como rut i lo e 
microcl ina, corroborando com os elementos obt idos na 
espectrometr ia de f luorescênc ia de raios-X.  A microscopia elet rônica 
de varredura (MEV) e microanál ise (EDS) mostraram amostras com 
morfologia i r regu lar,  com predominância dos óxidos SiO2 ,  Al2O3  e 
Fe2O3 ,  cuja soma foi  super ior a 92%. Os ensaios de at iv idade 
pozolânica com cimento Portand foram sat is fatór ios quando 
comparados à NBR 5752,  obtendo índices de at iv idade pozolânica 
super iores à 78%, com água requer ida abaixo de 101%,.  O ensaio de 
at iv idade pozolânica com cimento Portand pozolânico classi f icou as 
amostras como sendo mater ia l  pozolânico. Os resultados obt idos 
mostraram-se promissores  quanto à ut i l ização dos resíduos como 
adições pozolânicas,  apresentando índices f ís ico-químicos e de 
at iv idade pozolânica dentro dos valores permit idos pelas normas 
brasi leiras.    

 

Palavras-chave:  resíduo cerâmico, chamote,  recic lagem, blocos 
cerâmicos, adições pozolânicas,  índice de at iv idade pozolânica.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           

 

xvi 

ABSTRACT 
 

The use of  red ceramics br icks f inely gr inded as  pozzolanic addit ion 
to cements, mortar  and concrete reveals a v iable al ternat ive,  with 
technical ,  economic and environmental  advantages,  join ing wasted 
materia l  by the industry,  which not  always has a proper dest inat ion,  
to the input  and products wide used in the civi l  construct ion.  This  
work presents the improvement  and characterizat ion of  these 
residues,  object i fying i ts appl icat ion as pozzolanic addit ion to 
mortars,  cements  and concretes.  Therefore,  two di f ferent  samples  
had been used: st ructural  and seal  ceramic br icks. The samples were 
grinded during 150 minutes,  gett ing values below of  19% in the sieve 
#325 (45 µm). The densi ty got ten through of  pycnometer was of  2,82 
and 2,81 and g/cm ³,  respect ively.  The surface area of  the samples 
was 4,26 and 8,46 m²/g, respect ively,  being superior  to the average 
values got ten in the Port land cement.  The X-rays di f f ract ion analysis  
presented crysta l l ine peaks ident i f ied as quartz and hemat i tes,  and 
part ial ly ident i f ied , as rut i lo and microcl ine,  corroborat ing with the 
elements got ten in the X-rays  f luorescence spectrometry.  The 
scanning electron microscopy and microanalysis had shown samples  
with i r regular  morphology,  with predominance of  the oxides SiO2,  
A l2O3 and Fe2O3,  whose addit ion was super ior  92%. The pozzolanic  
act iv i ty tests with Port land cement were sat is factory i f  compared to 
NBR 5752 values,  get t ing super ior indexes of  pozzolanic act iv i ty to 
78%, with requi red water below 101%. The pozzolanic act iv i ty tests 
with pozzolanic Portand cement c lass i f ied the samples as being 
pozzolanic mater ials.  The obtained resul ts  revealed to be promis ing 
for  the use of  the studied wastes,  present ing physiochemical  indexes 
and pozzolanic act iv i ty within range al lowed by the Brazi l ian norms.  

 

Keywords:  ceramic waste, recycl ing,  ceramic br icks,  pozzolanic 
addict ion,  pozzolanic act iv i ty test.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Através de sua exis tência,  o ser humano tem ocupado e t ransformado 

a superf íc ie ter restre de acordo com suas conveniências.  Suas 

necessidades de moradia,  a l imentação, h igiene e outras, f izeram com 

que o homem habi tasse todas as regiões do planeta,  com exceção ao 

cont inente antárt ico. O represamento e mudança de curso de 

aqüíferos para captação de água potável,  o desmatamento de 

f lorestas para plant io e cr iação de animais,  modif icação da topograf ia 

através de escavações e aterros e a extração de minér ios são 

exemplos das modif icações impostas  ao meio ambiente.  

Essas al terações tornaram-se maiores, mais rápidas e s igni f icat ivas  

com o advento da Revolução Industr ial .  Inic iada na Inglater ra,  em 

meados do século XVII I ,  estendeu-se a outros países da Europa,  

Japão e Estados Unidos durante o século XIX e caracter izou-se pela 

subst i tuição da energia f ís ica pela energia mecânica,  da ferramenta 

pela máquina e da manufatura pela fábrica no processo produtivo.   

A Revolução Industr ial  acelerou o crescimento das c idades.  As  

populações abandonavam o campo e migravam para os cent ros 

urbanos à procura de oportunidades. Estabe lec ia-se,  então,  uma 

nova ordem socia l ,  onde a escravidão e os produtos agrícolas davam 

lugar ao t rabalho assalar iado e os produtos industr ia l izados.   

O impacto das at iv idades industr iais ,  dos grandes aglomerados 

urbanos e da expansão da agricul tura sobre a biosfera aumentou.  O 

crescimento da população urbana t rouxe problemas.  Não havia a 

inf ra-estrutura para receber a massa de t rabalhadores que chegava.  

Como conseqüência deste panorama, houve a expansão desmedida 

na geração dos resíduos,  tanto industr ial  como urbano.  Contudo,  

a inda não hav ia nenhum t ipo de gerenciamento sobre os resíduos e 

não exis t iam redes de abastecimento de água e de esgoto sanitár io.  
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Os vetores se prol i feravam nestas condições,  espalhando doenças e 

levando mi lhares de pessoas à morte. 

Na Segunda Revolução Industr ia l ,  a part i r  de 1860,  novas 

t ransformações técnicas como o motor de combustão interna e o 

dínamo, alavancaram ainda mais a produção.  A int rodução da l inha 

de montagem em série,  nos Estados Unidos, na década de 1920,  

revoluc ionou o parque industr ial  da época,  aumentando a 

produt iv idade e,  conseqüentemente,  barateando os produtos para o 

consumidor. As mercadorias at ingi ram padronização e quant idades 

impensáveis, gerando, poster iormente, o fenômeno da 

superprodução. Começava aí  o est ímulo ao consumo. 

Somente a part i r  da década de 1960,  este quadro começou a mudar.  

A lguns autores passaram a se preocupar com o impacto causado 

pelas at iv idades antrópicas sobre o meio ambiente.  Fatos  

importantes como a reunião do Clube de Roma ( f inal  dos anos 60),  a 

Conferência de Estocolmo sobre Meio Ambiente (em 1972) e o 

relatór io “Nosso Futuro Comum”,  e laborado por uma comissão da 

ONU em 1987,  aumentaram a fomentação sobre o ASSUNTO. A 

chamada “Carta de Roterdã” (elaborada em 1991 pela Câmara 

Internacional do Comércio - Internat ional Chamber of  Commerce) 

proporcionou mudanças no posicionamento das empresas em relação 

à questão ambiental .  Este documento t rata dos “Princípios do 

Desenvolvimento Sustentável” -  16 princípios que estabelecem a 

gestão ambiental  como uma das mais al tas prior idades das empresas 

(CLUB OF ROME, 2007;  MEADOW S, 1972 e ALBERTON, 2003).  

Um dos maiores marcos das mudanças ocorr idas foi  a Conferênc ia 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolv imento,  

conhec ida como ECO-92 (UNITED NATIONS, 2006 e MMA, 2006).  

Real izada no ano de 1992,  na cidade do Rio de Janeiro,  contou com 

a presença de vár ios l íderes mundiais,  que discut i ram meios para um 

desenvolv imento industr ial  amparado em questões ambientais . A 

part i r  daí  foi  gerado um documento,  conhecido como Agenda 21,  
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onde estão apresentadas as conclusões deste encontro.  Destacam-se 

as seguintes providências:  

 

�  Redução de resíduos; 

�  Reut i l ização de subprodutos;  

�  Reciclagem de resíduos; 

�  Promoção de s istemas adequados de t ratamento e 

disposição de resíduos e ampl iação da cobertura dos serv iços  

de l impeza urbana.  

 

Os Estados também mudaram, na tentat iva de conter os avanços da 

degradação ambiental .  A part i r  da década de 1980,  a maior ia dos 

países cr iou leis  ambientais  mais restr i t ivas.  Surgiram órgãos 

específ icos para t ratar das questões ambientais.  Junte a is to o 

aumento da conscient ização da população,  pr inc ipalmente dos países  

desenvolv idos e a maior veiculação de temas relat ivos a estas 

questões em grandes meios de comunicação. 

Nas úl t imas décadas,  a sociedade tem exper imentado um interesse 

maior  e crescente quanto a ut i l ização de novos materiais em 

subst i tuição à produtos consagrados,  numa tentat iva de diminuir o 

impacto ambiental  causado por eles . Uma das formas encontradas é 

o aproveitamento de resíduos como subst i tuição total  ou parc ial  de 

outros produtos.  Dentro deste tema, os diversos setores que 

compõem a construção c ivi l ,  pr inc ipalmente as indústr ias  

c imentei ras,  têm especial  importância,  uma vez que são um dos 

maiores consumidores de recursos naturais .  

A ut i l ização de ad ições minerais representa a economia de recursos 

naturais na produção de cimentos e concretos,  uma vez que são 

subprodutos industr iais .  Além de resíduos já consagrados,  como 
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escór ia de al to forno e a sí l ica a t iva,  exis te uma gama maior  de 

resíduos e/ou subprodutos com potencia l  para a subst i tuição ou 

incorporação aos c imentos e concretos,  como os própr ios resíduos 

de construção e demol ição (RCD) e cerâmicos, como telhas, t i jolos e 

b locos. 

 
 
1.1. IMPORTÂNCIA DO TEMA 
 

 

Os problemas ambientais têm despertado no ser humano, 

pr inc ipalmente aquele que v ive nas grandes c idades, um pensamento 

mais profundo sobre a minimização de resíduos por intermédio da 

recic lagem e reut i l ização de produtos que simplesmente seriam 

considerados inservíveis . A sociedade, preocupada com o futuro do 

planeta, está mais consciente e exigente com o dest ino f inal  

reservado aos seus resíduos.  

É neste contexto que o reuso,  a rec iclagem de resíduos e a redução 

do consumo (“3 R’s”) ganham destaque.  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), por meio da 

resolução n.º 264 (BRASIL, 1999),  def ine procedimentos,  cr i tér ios e 

aspectos técnicos para o l icenciamento ambiental  para o co-

processamento de resíduos em fornos rotat ivos de c l ínquer,  para a 

fabr icação de cimento.  Esta resolução def ine o co-processamento 

como sendo a “ técnica de ut i l ização de resíduos sól idos industr iais a 

part i r  do processamento desses como subst i tuto parcia l  de matéria-

prima e/ou de combustível  no sis tema forno de produção de c l ínquer,  

na fabricação de c imento”.  Outross im, entre os cr i tér ios básicos para 

a ut i l ização de resíduos di tados por essa resolução,  encontra-se a 

a l ternat iva da ut i l ização do resíduo como subst i tuto à matéria-prima,  

desde que apresente característ icas s imi lares às dos componentes 

normalmente empregados na produção de c l ínquer,  inc luindo-se os  

materia is  mineral izadores e/ou fundentes. 
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A construção civi l  é responsável  por entre 15 e 50% do consumo dos 

recursos naturais extraídos e é responsável  por cerca de 15% do PIB 

brasi leiro (JOHN,  2007).  Segundo METHA e MONTEIRO (1994),  o 

consumo mundial  de concreto é est imado em 5,5 bi lhões de 

toneladas por ano,  enquanto o de c imento at ingiu 2,139 bi lhões de 

toneladas em 2004 (CIMENTO.ORG, 2007).  

Um grande número de pesquisadores tem abordado o tema do 

aproveitamento e reciclagem de materiais  or iundos de resíduos de 

construção e demol ição,  deixando de fora os resíduos gerados na 

produção de insumos para a construção civ i l .   

A indústr ia cerâmica tem um índice de perdas na cadeia produt iva 

entre 5 e 10% da produção (SABOYA JÚNIOR et al ,  2000 apud 

CORDEIRO, VAILLANT & DÉSIR, 2001).  Se considerarmos que a 

produção brasi leira gi ra em torno de 64 mi lhões de toneladas/ano 

(ABC, 2007),  o volume de resíduo poderia chegar a 6,4 mi lhões de 

toneladas/ano,  o que por  si  só just i f ica o interesse e o estudo de 

temas relacionados ao aproveitamento destes resíduos.   

Entretanto,  a lém do volume gerado,  os subprodutos cerâmicos 

apresentam potencial  para ut i l ização como adições minerais ao 

c imento Port land e concretos,  cabendo aos pesquisadores 

del inearem suas qual idades e propr iedades, a lém dos aspectos  

técnicos, econômicos e socia is.  Somente com estudos sobre os 

processos envolvidos será possível  determinar a apl icabi l idade dos 

novos mater iais,  e conseqüentemente,  diminuir  o volume de resíduos 

gerados.   

 

1.2. OBJETIVOS 

 

O objet ivo geral  deste trabalho é a caracter ização dos resíduos de 

cerâmica vermelha gerados durante o processo produtivo de blocos 

cerâmicos est ruturais e de vedação,  com vistas ao benef ic iamento e 
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apl icação como adição pozolânica em argamassas,  c imentos e 

concretos.  

Dentre os objet ivos especí f icos deste trabalho,  podemos c i tar:  

 

•  Estudo do método de benef ic iamento do resíduo bruto por meio 

da cominuição ( tr i turação e moagem),  visando sua apl icação 

como adição ao c imento Port land;  

•  Caracter ização f ís ico-química e microestrutural  dos resíduos 

após o benef ic iamento; 

•  Aval iação de suas propr iedades pozolânicas. 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 
 

O capítulo 2 apresenta uma rev isão bib l iográf ica dos materia is  

pozolânicos,  sua his tór ia,  def inições e c lass i f icações.  Apresenta 

também os princ ipais materiais  pozolânicos naturais  e art i f ic ia is,  

ut i l izados dos como adições minerais  ao cimento Port land.  

O capítulo 3 apresenta uma revisão bibl iográf ica sobre as  

característ icas e efe i tos das adições pozolânicas sobre as 

propr iedades do c imento Port land e concretos,  além de 

considerações sobre as reações pozolânicas e adições à base de 

resíduos cerâmicos. 

O capí tulo 4 apresenta a cerâmica vermelha e suas apl icações, 

fornecendo um panorama sobre a indústr ia cerâmica brasi lei ra,  

pr inc ipais matér ias-primas e suas composições.  

O capí tulo 5 apresenta os procedimentos experimentais  da pesquisa,  

desde a vis i ta à o lar ia,  coleta dos resíduos, benef ic iamento,  

caracterização,  ensaios e resul tados.  
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O capí tulo 6 apresenta as considerações f inais sobre a pesquisa,  

abordando os resultados obt idos,  comparando-os com os modelos 

existentes. Outrossim, este capí tulo apresenta as di f iculdades 

encont radas na pesquisa e procedimentos exper imentais . 

O capí tulo 7 apresenta as sugestões e temas para a cont inuidade da 

pesquisa. 
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2. MATERIAIS POZOLÂNICOS 
 

O nome pozolana remete à Roma ant iga.  Os romanos ut i l izavam 

rochas vulcânicas contendo zeól i ta,  que é uma denominação genérica 

de s i l icatos hidratados de alumínio e/ou cálc io.  A zeól i ta era 

encont rada aos pés do Monte Vesuvius ,  em Pozzuol i .  Devido ao 

nome da cidade, o mater ial  f icou conhecido como pozolana (MEHTA, 

1987).  

Antes do advento dos cimentos à base de s i l icatos de cálc io (cimento 

Port land) no século XIX,  t raços de pozolana e cal  foram os 

precursores dos mater ia is cimentíc ios na construção de estruturas  

hidrául icas e alvenar ia através do mundo.  

As pozolanas foram ut i l izadas pelos Romanos em diversos t ipos de 

construções (aquedutos, c isternas,  d iques,  etc . ),  e sua res istência  e 

durabi l idade são comprovadas pelas estruturas que sobreviveram aos 

mi lênios, como por exemplo,  o Pantheon Romano ( f igura 2.1).   

 

Figura 2.1 – Pantheon Romano 
Fonte: WIKIPÉDIA, 2006.  
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Embora,  o nome tenha s ido celebrizado pelos romanos, há indícios  

da ut i l ização de argamassas contendo argi la calc inada em estruturas  

edi f icadas pela cul tura minoana,  ent re 1500 e 2000 a.C. ,  na i lha de 

Creta (LEA, 1971). Os gregos também faziam uso de materia is  

pozolânicos,  ut i l izando c inzas vulcânicas or iundas da i lha de 

Santorin i .  

Com a invenção do c imento Port land, o uso de pozolanas naturais  

decresceu gradualmente. Este decl ínio deveu-se às característ icas 

comparat ivas entre os mater iais,  com vantagens para o primeiro,  que 

possui tempo de pega mais rápido e maior res istência mecânica.  

Segundo a NBR 12653 (ABNT, 1992d),  materia is pozolânicos são:  

“Mater iais si l icosos ou s i l icoaluminosos que, por si  sós, possuem 

pouca ou nenhuma at iv idade aglomerante,  mas que,  quando 

f inamente divididos e na presença de água,  reagem com o hidróxido 

de cálcio à temperatura ambiente para formar compostos com 

propr iedades aglomerantes”.  

Para que o material  seja considerado com pozolânico,  algumas 

condições gerais  (classi f icação;  embalagem e marcação; t ransporte e 

armazenamento) e especí f icas (químicas e f ís icas) devem ser  

sat isfei tas.  

A classi f icação obedece às seguintes determinações:  

�  Classe N :  Pozolanas naturais e art i f ic iais  que obedeçam aos 

requis i tos da NBR 12653 (Ex. :  terras diatomáceas e argi las 

calcinadas); 

�  Classe C:  Cinza volante produzida pela queima de carvão 

mineral  em usinas termoelétr icas que obedeçam aos requisi tos da 

NBR 12653;  

�  Classe E:  Qualquer pozolana cujos requisi tos di ferem das 

c lasses anteriores,  conforme estabelec ido na NBR 12653.  
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As tabelas 2.1 e 2.2 apresentam as ex igências químicas e f ís icas 

requer idas.  

 
Tabela 2.1 - Exigências químicas 

PROPRIEDADES 
CLASSE DE MATERIAL POZOLÂNICO 

N C E 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 (% mín.) 70 70 50 

SO3 (% máx.) 4,0 5,0 5,0 

Teor de Umidade (% máx.) 3,0 3,0 3,0 

Perda ao Fogo (% máx.) 10,0 6,0 6,0 

Álcalis disponíveis em Na2O 1,5 1,5 1,5 

Fonte: ABNT, 1992d. 
 
 

Tabela 2.2 - Exigências físicas 

PROPRIEDADES 
CLASSE DE MATERIAL POZOLÂNICO 

N C E 
Material retido na peneira 45 µm 

(% máx.) 34 34 34 

Índice de atividade pozolânica:    
Com cimento aos 28 dias, em relação 

ao controle (% mín.) 75 75 75 

Com cal aos 7 dias, em MPa 6,0 6,0 6,0 

Água requerida (% máx.) 115 110 110 

Fonte: ABNT, 1992d. 

 

LEA (1971) c i ta que não deve haver l imitações restr i t ivas quanto à 

composição química dos materia is  pozolânicos,  uma vez que não há 

uma corre lação exata entre composição química,  f inura e o estado 

ví treo destes mater iais.  MEHTA e MALHORTA (1987) acrescentam 

que a relação entre o estado vít reo e a at iv idade pozolânica é 

complexa e que as normas deveriam considerar característ icas  

f ís icas e mineralógicas,  além da composição química dos materia is  

pozolânicos.  
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Usualmente,  os mater iais  pozolânicos são divididos em dois grandes 

grupos: 

a) Pozolanas Naturais :  normalmente de or igem vulcânica,  também 

podem ser or iundas de rochas sedimentares ou fósseis.  Possuem 

grande teor de sí l ica (d ióxido de si l íc io - SiO2  > 65%); 

b) Pozolanas Arti f iciais:  or iundas de processos industr iais  (Ex. :  

escór ias,  c inzas volantes, etc. ) ou tratamento térmico de alguns t ipos  

de argi las. 

 

Entretanto,  ex is tem divergênc ias entre quanto esta classi f icação,  

pr inc ipalmente quanto à natureza de argi las calcinadas.  Alguns 

autores,  como MONTANHEIRO et  al  (2002a) e ABNT (1992d),  

c lass i f icam como pozolanas naturais todas as rochas portadoras de 

at iv idade pozolânica natural .  Por outro lado,  MEHTA (1987) também 

considera como pozolanas naturais os produtos  da calc inação dessas 

rochas.   

FAICK (1963,  apud SANTOS, 1992) considera que o termo “pozolana 

art i f ic ial”  deveria ser reservado apenas aos subprodutos industr iais,  

incluindo a ut i l ização de t i jolos e/ou telhas moídos.   

A controvérs ia também at inge a qual i f icação das pozolanas 

art i f ic iais .  DAL MOLIN (2005) c lass i f ica a escór ia granulada de al to-

forno como mater ial  c imentante,  que não necessi ta do hidróx ido de 

cálcio - Ca(OH)2  -  presente no c imento Port land para formar s i l icatos 

de cálc io hidratados (C-S-H), não lhe atr ibuindo a denominação de 

pozolana.  Já MONTANHEIRO et  al  (2002a) c lass i f ica-a como sendo 

uma pozolana ar t i f ic ial .   

A tabela 2.3 apresenta exemplos de pozolanas naturais  e ar t i f ic iais.  
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Tabela 2.3 - Exemplos de pozolanas 

POZOLANAS NATURAIS  POZOLANAS ARTIFICIAIS 

Rochas Vulcânicas Ácidas  Escórias Ácidas de Alto-forno 

Tufos Vulcânicos  Cinzas Volantes 

Terras Diatomáceas  Resíduos Argilosos de Folhelhos Betuminosos 
Após Extração 

Arenitos e Folhelhos 
Opalinos  Microssílica 

Argilitos de Argilas Mal 
Cristalizadas  Argilas Calcinadas (Metacaulinita) 

Fonte: MONTANHEIRO et al, 2002a. 
 
 

2.1. POZOLANAS NATURAIS 
 

Além das controvérs ias ci tadas anteriormente,  a classi f icação de 

pozolanas naturais é di f icul tada pela var iedade de suas composições 

e propriedades.  

Fatores como forma, tamanho e dist r ibuição do tamanho das 

part ículas,  densidade, composição química e mineralógica podem 

inf luenciar  a at iv idade pozolânica, representando um empeci lho à 

c lass i f icação destes mater iais.  

Baseado no const i tuinte químico capaz de reagir  com o Ca(OH)2  

presente nos produtos hidratados do cimento, MEHTA (1987) propõe 

a c lass i f icação das pozolanas naturais em quatro categorias: 

a)  V idros Vulcânicos;  

b)  Tufos Vulcânicos;  

c) Argi las ou Folhelhos Calc inados;  

d)  Terra Diatomácea.  
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Para efei to didát ico,  as argi las calcinadas serão abordadas no i tem 

sobre pozolanas art i f ic iais  (2.2.1),  uma vez que o metacaul im 

(espécie de argi la calc inada) já é ut i l izado em escala industr ial  na 

adição ao c imento Port land e na produção de concretos de al to 

desempenho (CAD).  

As tabelas 2.4 e 2.5 apresentam, respect ivamente,  a composição 

química e anál ise mineralógica t ípicas de algumas pozolanas 

naturais.  

 

Tabela 2.4 - Composição química de pozolanas naturais 

POZOLÂNA SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO ÁLCALIS 
PERDA 

AO 
FOGO 

REFERÊNCIA 
BIBLIOGRÁFICA 

(*) 
Terra de 
Santorini 

65,1 14,5 5,5 3,0 1,1 6,5 3,5 1 

Tufo 
Vulcânico de 

Rheinisch 
53,0 16,0 6,0 7,0 3,0 6,0 --- 2 

Fenólito 55,7 20,2 2,8 4,2 1,1 10,8 3,6 3 
Tufo 

Romano 44,7 18,9 10,1 10,3 4,4 6,7 4,4 4 

Vidro 
Napolitano 54,5 18,3 4,6 7,4 1,0 11,0 3,1 4 

Sílica 
Opalina 65,4 10,1 4,2 4,6 2,7 1,4 6,3 5 

Diatomita 86,0 2,3 1,8 --- 0,6 0,4 5,2 5 

Púmice 65,7 15,9 2,5 3,4 1,3 6,9 3,4 5 
Púmice de 

Jalisco 68,7 14,8 2,3 --- 0,5 9,3 5,6 6 

Fonte: ¹MEHTA (1981), ²LOCHER (1985), ³KASSAUTZKI (1983), 4MASSAZA & 
COSTA (1979), 5MIELENZ, WHITTE & GLANTZ (1950), 6POO et al (1985) apud 
METHA, 1987. 
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Tabela 2.5 - Composição mineralógica de pozolanas naturais 

POZOLÂNA 
MATÉRIA NÃO-

CRISTALINA 
ESTIMADA (%) 

PRINCIPAIS 
MINERAIS 

CRISTALINOS 

REFERÊNCIA 
BIBLIOGRÁFICA (*) 

Terra de Santorini 65 - 75 Quartzo, anortita, 
labradorita 

1, 7 

Tufo Vulcânico de 
Rheinisch 50 – 60 

Quartzo, 
feldspato, 
analcine 

8 

Fenólito Não reportado Ortoclásio, albite, 
piroxênio, calcita 

3 

Tufo Romano Não reportado 
Chabazite, 

filipsita, 
herschelilite 

9 

Vidro Napolitano 50 – 70 Quartzo, 
feldspato 

10 

Púmice de Jalisco 90 Sanidina 6 

Fonte: ¹MEHTA (1981), 7NICOLAIDIS (1957), 8SCHWIETE, LUDWIG & WIGGER 
(1961), ³KASSAUTZKI (1983), 9LEA (1971), 10MASSAZA (1977), 6POO et al (1985) 
apud METHA, 1987. 
 
 

 

2.1.1. Vidros Vulcânicos 

Os vidros vulcânicos são rochas extrus ivas provenientes do 

resf r iamento rápido do magma. São r icos em compostos reat ivos,  

pr inc ipalmente os  si l icatos de alumínio.  As c inzas vulcânicas da i lha 

de Santorini ,  na Grécia,  são exemplos deste t ipo de pozolana. 

De natureza vít rea (não cr istal ino),  possui textura microporosa,  que 

propic ia uma grande superf íc ie especí f ica, responsável pela 

reat iv idade química do mater ial .  A área superf ic ial  específ ica obt ida 

pelo método de BET (adsorção de ni t rogênio),  apresenta uma faixa 

de valores entre 3800 e 15.500 m²/kg.  (MEHTA, 1987 e MINEROPAR, 

2006).   
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2.1.2. Tufos Vulcânicos 

São rochas vulcânicas de granulação média à f ina,  formadas pela 

ação hidrotérmica sobre depósitos de mater iais  magmát icos (c inzas 

vulcânicas) e/ou pulverização de rochas pré-exis tentes.  Seus 

componentes possuem diâmetro infer ior a 2 mm. A maior ia possui de 

0,062 a 2 mm (LEINZ & MENDES, 1959,  PERONI, 2007 e 

MINEROPAR, 2006).  

Quanto à composição dos f ragmentos,  podem ser de t rês t ipos 

(SUGUIO, 1998 e GUERRA, 1969):  

a)  Tufo vulcânico cr istal ino:  O tufo vulcânico cr istal ino possui  em 

sua compos ição mais de 75% de cr is ta is vulcânicos e 

f ragmentos de cr is tais  ejetados;  

b)  Tufo vulcânico l í t ico: No tufo vulcânico l í t ico predominam 

f ragmentos de rochas cr istal inas  geradas do resf r iamento 

rápido dos mater ia is vulcânicos;  

c) Tufo vulcânico ví t reo:  Mais de 75% da composição do tufo 

vulcânico ví t reo é const i tuída por c inza vulcânica endurecida.  

 

2.1.3. Sílicas Opalinas e Terras Diatomáceas 

As sí l icas opal inas são formadas pela deposição de sí l ica gel  

h idratada,  resul tante da deposição de óxidos solúveis l ix iv iados.   

As sí l icas opal inas são muito reat ivas à cal ,  pois  sua al ta área 

superf ic ial  requer um consumo elevado de água. Esta característ ica 

microestrutural  é prejudic ial  à resis tência e durabi l idade do concreto 

(MEHTA & MONTEIRO, 1994).  

Geralmente,  estes materiais  possuem uma grande quant idade de 

argi lominerais , sendo necessár ia a calc inação dos mesmos para o 

uso como material  pozolânico.  
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Um dos princ ipais  t ipos de sí l ica opal ina é a ter ra d iatomácea.  A 

terra diatomácea é um sedimento amorfo,  de or igem orgânica,  

formada a part i r  de compostos hidratados de sí l ica não-cr istal ina,  

or iginados a part i r  da parede celu lar  de organismos unicelu lares  

aquát icos,  como algas microscópicas (SANTOS, 1992).  As terras  

d iatomáceas se destacam como sendo uma das pr incipais 

substâncias naturais  pozolânicas (MONTANHEIRO, 2002b).  

 

2.2. POZOLANAS ARTIFICIAIS 

 

2.2.1. Argilas Calcinadas e Metacaulim 

Como di to anteriormente,  ex is tem divergências quanto à 

c lass i f icação das argi las calcinadas.  

Ao contrário dos vidros e tufos vulcânicos,  a argi la só apresenta 

reat iv idade quando sofre processo térmico.  Quando submetidas à 

temperaturas entre 600 e 1000 ºC, a estrutura cr istal ina dos si l icatos  

presentes  na argi la é al terada, t ransformando-a em compostos 

amorfos e desordenados,  que reagem prontamente com a cal ,  à 

temperatura ambiente.  Entretanto,  nem todas as argi las calcinadas 

apresentam comportamento pozolânico. Argi las compostas por  

grande quant idade de minerais muito cr is tal inos,  como quartzo e 

feldspato, não produzem um material  reat ivo com cal (MEHTA, 1987).  

MIELENZ (1983,  apud MEHTA, 1987) descreve que argi las r icas em 

minerais caul ini ta e/ou montmori loni ta necessi tam ser calcinadas em 

temperaturas entre 540 a  980 ºC para apresentarem resultados 

sat isfatórios de at iv idade pozolânica.  Entretanto,  se a montmor i loni ta 

for  r ica em cát ions de sódio l ivres, seu uso em concretos deve ser  

evi tado,  devido à possíveis  reações álcal i -agregado.  Já as argi las 

r icas em vermicul i ta,  c lor i ta e mica não apresentaram at iv idade 

pozolânica sat isfatória,  se calcinadas abaixo de 1100 ºC.    
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O metacaul im é uma adição mineral  or ig inada na calc inação do 

rejei to de argi las  caul inít icas e caul ins em temperaturas entre 600 e 

900 ºC.  Nesta faixa de temperatura,  a argi la perde os íons hidrox i la 

de sua estrutura cr is tal ina, causando a destruição do arranjo 

atômico,  cr iando um componente amorfo e de grande instabi l idade 

química,  chamado de metacaul in i ta (Al2Si2O7) ,  responsável pela 

at iv idade pozolânica, formando predominantemente C-S-H e C4AH x  

(DAL MOLIN, 2005).  

A temperatura deve ser controlada para ev i tar  a fusão do mater ial ,  

mas garant indo que o produto f inal  seja reat ivo com o hidróx ido de 

cálcio -  Ca(OH)2 .  Segundo BARATA (1998),  acima de 900 ºC há a 

formação de compostos cr is tal inos estáveis com menor área 

superf ic ial  específ ica e pouca at iv idade pozolânica.  

Segundo SOUZA & DAL MOLIN (2002),  com a redução do tamanho 

das part ículas a valores infer iores a 5 µm através da moagem, 

constata-se uma excelente at iv idade pozolânica,  sendo denominado 

por alguns autores como metacaul im de al ta reat iv idade (MCAR). 

Esta capacidade pozolânica faz com que este material  possa 

subst i tuir  parte do cimento no concreto com o objet ivo de aumentar a 

sua durabi l idade e a sua resistência.  O nome MCAR também é 

atr ibuído ao resíduo oriundo da indústr ia de cobertura de papel,  que 

const i tui  um caul im benef ic iado de extrema f inura, brancura e 

pureza. Outrossim, o termo também é empregado para dis t inguir o 

produto da calc inação de argi las extremamente f inas , com al to teor  

de caul ini ta e material  amorfo,  de outras,  proveniente da calc inação 

de argi las r icas em fases pozolanicamente inertes.   

De acordo com RAMACHANDRAN et al  (2002),  a área superf ic ial  

específ ica da metacaul in i ta é da ordem de 20 m²/g 
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2.2.2. Cinzas Volantes 

São resíduos obt idos por meio da precipi tação elet rostát ica ou 

captação mecânica das poeiras que acompanham os gases de 

combustão dos queimadores de centra is termoelétr ico al imentadas 

por carvão pulverizado ou granulado (CAMÕES, 2002).  

As part ículas de carvão pulver izando permanecem na chama oxidante 

(1200 a 1600 ºC)  durante cerca de dois segundos,  promovendo a 

fusão tota l  ou parc ial  do material  (SILVA, 1999).  Formam-se,  assim, 

dois t ipos de cinzas:  pesadas e volantes.  

As cinzas pesadas possuem granulometr ia mais grosseira que as 

c inzas volantes,  caindo em tanques de resfr iamento e removidas.  

Devido à f inura das part ículas, as cinzas volantes são arrastadas 

pelos gases or iundos da combustão do carvão.  Para coletá- las,  

ut i l izam-se precip i tadores elet rostát icos ou métodos mecânicos,  que 

capturam as partículas antes da emissão na atmosfera.  Representam 

de 80 a 85% das c inzas produzidas.  

É uma das pozolanas art i f ic iais  mais comuns. Geralmente,  as 

part ículas possuem formato esférico ou cenosférico,  muito f ina,  com 

diâmetros entre 1 e 150 µm, sendo que a maior  parte encontra-se 

abaixo de 45 µm. A fa ixa granulométr ica é al tamente inf luenciada 

pelo t ipo de equipamento (mecânico ou elet rostát ico) ut i l izado para 

coleta das cinzas.  Suas propriedades químicas variam com a 

composição do carvão e impurezas cont idas no processo. De um 

modo geral ,  85% da composição química das c inzas é formada 

compostos químicos e cr istais  de sí l ica (SiO2) ,  alumina (Al2O3) ,  óx ido 

férr ico (Fe2O3)  e cal  (CaO) (BERRY & MALHORTA, 1987 e CAMÕES, 

2002).  As f iguras 2.2 e 2.3 apresentam exemplos de partículas de 

c inzas volantes.  
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Figura 2.2 - Partícula esférica de cinzas volantes 
Fonte: CAMÕES, 2002.  

 
 
 

 

Figura 2.3 - Partículas cenosféricas de cinzas volantes  
Fonte: CAMÕES, 2002.  
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A tabela 2.6 apresenta a composição química média das c inzas 

volantes.  

 
Tabela 2.6 - Composição química das cinzas volantes 

PAÍS SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO3 

PERDA 
AO 

FOGO 

     
Mínimo 
Máximo     

Alemanha 42 
55 

24 
33 

5,4 
13 

0,6 
8,3 

0,6 
4,3 

0,2 
1,3 

1,1 
5,6 

0,04 
1,9 

0,8 
5,8 

Canadá 48 
56 

22 
33 

4,2 
11 

0,8 
9,7 

1,9 
44 

0,3 
1,8 

2,1 
5 --- --- 

Dinamarca 48 
65 

26 
36 

3,3 
8,3 

2,2 
7,8 --- 1,1 

2,8 --- 3,1 
4,9 

Espanha 32 
64 

21 
35 

5,1 
26 

1,3 
20 

0,5 
2,7 

0,03 
0,7 

0,4 
4 

0,2 
4 

0,5 
10 

EUA 40 
51 

17 
28 

8,5 
19 

1,2 
7 

0,8 
1,1 

0,4 
1,8 

1,8 
3 

0,3 
2,8 

1,2 
18 

França 47 
51 

26 
34 

6,9 
8,8 

2,3 
3,3 

1,5 
2,2 

2,3 
6,4 

0,1 
0,60 

0,5 
4,5 

Fonte: ALONSO & WESCH, 1991 apud CAMÕES, 2006. 
 

2.2.3. Sílica Ativa 

A sí l ica at iva,  também conhecida comerc ialmente como microssí l ica,  

é um produto resul tante do processo de fabricação de ferro-s i l íc io ou 

de s i l íc io metál ico,  e mais raramente,  em l igas de ferro-cromo e 

ferro-manganês.  

O processo é real izado em forno elét r ico de fusão,  t ipo arco-vol taico,  

em temperaturas elevadas (mais de 2000 ºC),  promovendo a reação 

de quartzo de al ta pureza com o carvão.  Durante o processo de 

redução do quartzo,  parte do s i l íc io é l iberada na forma de gás 

(monóxido de si l íc io gasoso - SiO), que é transportado à zonas de 

temperaturas mais baixas,  onde entra em contato com o ar,  

oxidando-se na forma de dióx ido de s i l íc io (S iO2) .  
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A sí l ica at iva é const i tuída por al tos  teores de SiO2  (entre  85 a 98%),  

com part ículas esfér icas amorfas,  com diâmetro entre 0,1 e 0,2 µm e 

superf íc ie especí f ica em torno de 20.000 m²/kg (MEHTA, 1987 e 

MALHORTA, 1987).   

Quando adic ionada ao concreto,  a s í l ica at iva promove reações 

pozolânicas,  a l terando a microestrutura do material .  Ao contrár io das 

pozolanas naturais ,  escórias  e cinzas volantes,  a  reação do SiO2  com 

o Ca(OH)2  acontece de forma rápida e pouco var iável ,  permit indo o 

desenvolv imento da res istência e da baixa permeabi l idade em 

períodos curtos. Devido ao reduzido tamanho das part ículas,  a sí l ica 

at iva produz o efei to microf í ler ,  preenchendo os espaços entre os  

grãos de cimento e a pasta,  atuando como pontos de nucleação e 

melhorando a aderência pasta-agregado (DAL MOLIN, 2005).  

Dentre as melhorias atr ibuídas à ut i l ização da sí l ica at iva,  podemos 

c i tar:  

 

�  Maior  resis tência mecânica;  

�  Proteção da armadura;  

�  Retenção de água;  

�  Mais pontos de nucleação;  

�  Redução do volume de vazios;  

�  E levada resis tência à abrasão; 

�  Maior  resis tência à a l tas temperaturas (concretos aluminosos);  

�  Menor permeabi l idade.  
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2.2.4. Escória de Alto-Forno 

Algumas escórias siderúrgicas  podem apresentar  propriedades 

pozolânicas,  mas nem todas.  Entre as mais estudas e ut i l izadas,  

encont ra-se a escória de al to-forno.  

A escór ia de al to- forno é um resíduo siderúrgico industr ial ,  

proveniente da produção de ferro-gusa. O processo é real izado na 

unidade industr ial  chamada al to-forno,  onde se reduzem os óxidos 

cont idos nos minerais de ferro e se separam as impurezas que os  

acompanham.  

As escórias se formam pela fusão das impurezas do minério de ferro,  

juntamente com a adição de fundentes (calcário e dolomita) e as  

c inzas do coque.  A escória fundida,  por sua insolubi l idade e menor 

densidade,  sobrenada no ferro gusa.  

As escórias de al to-forno podem ser resfr iadas de duas formas (CST, 

2006):  

 

a) Resfriada ao ar ou cristalizada 

São vazadas em estado l iquido em pát ios apropriados, onde são 

resf r iadas ao ar.  Por ser um processo lento, os seus componentes  

formam dist intas fases cr ista l inas,  e,  com isto, não adqui rem poder  

de aglomerante hidrául ico.  Essa escór ia recebe o nome de escór ia 

bruta de al to- forno,  podendo ser br i tada ou ut i l izada como mater ia l  

inerte em diversas apl icações,  subst i tuindo mater iais pétreos .   

 

b) Resfriada com Água ou Granulada 

A escór ia l iquida é t ransportada para os granuladores, que são 

equipamentos onde ela é resf r iada bruscamente por meio de jatos de 

água sob al ta pressão. Não havendo tempo suf ic iente para formação 
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de cr is tais ,  essa escória se granula "v i t r i f icando" e recebe o nome de 

escór ia granulada de al to- forno.  Devido ao seu grande potencial  

h idrául ico,  a escória granulada de al to-forno tornou-se um mater ial  

consagrado como adição ao cimento Port land.  

A composição química das escór ias de al to-forno varia de acordo 

com as matér ias-primas empregadas e o t ipo de ferro-gusa fabr icado.  

A tabela 2.7 mostra a compos ição química aproximada de uma 

escór ia de al to- forno.  

 

Tabela 2.7 - Composição química da escória de alto-forno moída 
CARACTERÍSTICA QUÍMICA  RESULTADOS (%) 

SiO2  34,2 

Al2O3  11,9 

CaO  42,0 

Fe2O3  0,4 

FeO  0,2 

MgO  3,2 

K2O  0,7 

Na2O  0,1 

Mn2O3  0,9 

SO3  0,03 

S  0,06 

Fonte: VELTEN, 2006. 

 

Segundo o Inst i tuto Brasi lei ro de Siderurgia (IBS, 2007),  a produção 

brasi leira de ferro-gusa at ingiu 26.733,9 x 10³ toneladas em 2006.  

Em 2007,  a produção acumulada entre janei ro e outubro já at ingia 

29.161,0 x 10³ toneladas.  

Nos fornos modernos,  considerando-se minér io de ferro de al ta 

qual idade,  a escór ia é produzida na razão de 280 a 340 kg por  

tonelada de ferro-gusa.  Assim, a geração de escória de al to- forno no 

Brasi l  é da ordem de 9 mi lhões de toneladas.  
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A escór ia de al to- forno já é  considerada como um mater ial  t radicional 

na adição ao c imento Port land. A ABNT, por intermédio das NBR’s 

5735 (ABNT, 1991c) e 11578 (ABNT, 1991e), inst i tu i  a classi f icação 

“CP II I ”  para cimento Port land de al to- forno e “CP I I  E”  para cimento 

Port land composto com escória.   
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3. CARACTERÍSTICAS E EFEITOS DAS ADIÇÕES POZOLÂNICAS 
SOBRE AS PROPRIEDADES DO CIMENTO PORTLAND 

 

 
3.1. CIMENTO PORTLAND 
 

A palavra cimento der iva do lat im caementu ,  que era usada na Roma 

ant iga para designar uma espécie  de pedra natural  de rochedos e 

não possuía cor tes e/ou ângulos retos (FERREIRA, 2004 e 

BATTAGIN, 2007).  

O termo cimento Port land é a denominação convencional para o 

materia l  usualmente conhec ido na construção civ i l  como c imento,  

sendo assim reconhecido no mundo intei ro (ABCP, 2002). 

O cimento Port land é um aglomerante hidrául ico, obt ido através do 

processo de moagem do c l ínquer,  que é um materia l  s inter izado, com 

diâmetro entre 5 e 25 mm, r ico em si l icatos de cálc io hidrául icos, 

geralmente adic ionado com sulfatos de cálc io (MEHTA & MONTEIRO, 

1994).   

Antes da moagem, o c l ínquer sof re a adição de aproximadamente 5% 

de gips i ta ou sul fato de cálcio,  com o intui to de contro lar as reações 

inic iais  de pega e endurec imento do concreto.  O produto então é 

moído em part ículas pequenas,  com diâmetros infer iores a 75 µm. 

Os compostos  do cimento Port land são expressos através dos óxidos 

dos elementos presentes,  usando-se as abreviações apresentadas na 

tabela 3.1.  
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Tabela 3.1 – Abreviação dos compostos do clínquer 
ÓXIDO ABREVIAÇÃO COMPOSTOS ABREVIAÇÃO 

CaO C 3CaO.SiO2 C3S 

SiO2 S CaO.SiO2 C2S 

Al2O3 A 3CaO.Al2O3 C3A 

Fe2O3 F 4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF 

MgO M 4CaO.3Al2O3.SO3 C4A3S 

SO3 S 3CaO.2SiO2.3H2O C3S2H3 

H2O H CaSO4.2H2O CSH2 

Fonte: MEHTA & MONTEIRO, 1994. 
 
 

Entre os compostos const i tuintes do cimento Port land,  quatro deles  

são considerados princ ipais (NEVILLE, 1997), a saber:  

•  C3S (Si l icato Tricá lcico) 

•  C2S (Si l icato Dicá lcico) 

•  C3A (Aluminato Tricálcico) 

•  C4AF (Ferroaluminato Tetracálcico)   

 

Para que o c imento Port land adquira as propriedades aglomerantes e 

endureça é preciso que uma série de reações de hidratação 

aconteça.   

Estes compostos,  ao hidratarem, cr istal izam-se em 3 fases dist intas:  

s i l icatos de cálcio hidratados (C-S-H),  cr is tais de hidróx ido de cálc io 

(CH) e sul foaluminatos de cálc io.  

Segundo MEHTA & MONTEIRO (1994),  os sul foaluminatos de cálc io 

correspondem a cerca de 15 a 20% do volume da pasta endurecida,  

sendo a fase de menor destaque para o desenvolvimento das 

propr iedades da pasta.  

Já os s i l icatos de cálc io hidratados possuem uma composição 

química que varia de acordo com a relação água/c imento,  

temperatura e idade de hidratação.  Por isso recebem a abreviação de 
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C-S-H, o que não impl ica numa composição f ixa.  Os C-S-H 

representam entre 50 e 60% do volume de sól idos da pasta hidratada 

de c imento Port land,  sendo responsáveis pelas res istências  

mecânicas adquir idas após o endurecimento.     

Di ferentemente do C-S-H, os cr istais  de hidróxido de cálc io (CH) não 

concorrem substancia lmente para a  res istência mecânica da pasta 

endurec ida.  Dependendo da quant idade de CH, seu efei to pode ser 

deletério,  tornando a pasta suscet ível  à ataques químicos.  

O Ca(OH)2 ,  presente na fase CH, é dissolv ido pela água e arrastado 

através dos poros. Este processo de dissolução aumenta a 

porosidade da pasta endurecida e,  com ela,  sua permeabi l idade. Isto 

impl ica na diminuição da res istência mecânica e tornando o concreto 

mais suscetível  ao ataque de agentes deletérios.   

 

3.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE POZOLÂNICA 
 
 

O índice de at iv idade pozolânica (IAP) é ut i l izado como parâmetro 

para aval iação de amostras de mater iais  dest inados à ut i l ização 

como adição pozolânica e/ou mineral .   

De acordo com a NBR 12653 (1992d),  o IAP é uma das exigências  

f ís icas para a c lassi f icação de um mater ial  como sendo pozolânico.  

A lém das def in ições, classi f icações e ex igências f ís ico-químicas 

estabelecidas para os materia is pozolânicos, a ABNT discip l ina a 

metodologia apl icada à obtenção dos índices de at iv idade pozolânica 

( IAP) através das seguintes normas:  

 

•  NBR 5751:  Mater iais Pozolânicos – Determinação de At iv idade 

Pozolânica -  Índice de At iv idade Pozolânica com Cal (ABNT, 

1992a);  



                                                                                                                                                                           

 

44 

•  NBR 5752:  Materiais  Pozolânicos -  Determinação de At iv idade 

Pozolânica com Cimento Port land - Índice de At iv idade 

Pozolânica com Cimento (ABNT, 1992b);  

•  NBR 5753: Cimento Port land Pozolânico - Determinação da 

Pozolanicidade (ABNT, 1992c). 

 

As NBR’s 5751 e 5752 determinam os índices de at iv idade pozolânica 

pelo comparat ivo de resis tência entre corpos de prova orig inais de 

cal  ou c imento Port land e amostras com subst i tuição por mater ia l  

pozolânico.   A NBR 5753 ut i l iza métodos químicos para determinação 

da at iv idade pozolânica.  Estes ensaios serão descri tos mais  

detalhadamente no capí tulo 5. 

Embora seja reconhecido o mér i to das normas em cr iar  metodologias 

para a comparação das at iv idades pozolânicas, considerando que os 

materia is  com maior at iv idade pozo lânica ser iam melhores para o uso 

com o c imento Port land,  alguns autores cr i t icam as soluções 

adotadas por estas normas. RÊGO et al  (2007) ci ta que a 

heterogeneidade entre os materiais pozolânicos expl icaria a 

incapacidade de cr iar  um modelo único para a aval iação dos índices 

de at iv idade pozolânica (IAP),  e que estes ensaios  apresentariam 

apenas tendências gerais sobre a at iv idade pozolânica do mater ial  

ensaiado.  ZAMPIERI (1994, apud RÊGO, 2007) ci ta que os métodos 

para a aval iação da at iv idade pozo lânica são uma combinação de 

muitos fatores,  que na maior ia das vezes,  não podem ser totalmente 

controlados.  As caracter ís t icas f ís icas e/ou mineralógicas do 

materia l ,  bem como a dosagem ut i l izada,  al iados aos fatores  

externos como o c imento ut i l izado,  a relação água/(aglomerante + 

adição), a temperatura e as condições de cura, são determinantes 

nos resultados destes testes.  Assim, segundo esse autor ,  os 

requis i tos básicos para uma metodologia de ensaio ser iam:  
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a) Ser hábi l  para d ist ingui r entre materiais  pozolânicos ou não; 

b)  Fornecer informações sobre o grau de at iv idade pozolânica da 

mistura, além de dados sobre o desenvolv imento da res istência 

da mesma; 

c) Permit i r  a aval iação dos resultados num certo espaço de tempo,  

para que possam ser ut i l izados o quanto antes pela indústr ia da 

construção.  

 

3.3. CIMENTO PORTLAND E CONCRETO COM ADIÇÕES POZOLÂNICAS 
 
 

Segundo MEHTA & MONTEIRO (1994),  a economia de custos deve 

ter  sido a razão principal  para o desenvolvimento de cimentos  

Port land compostos com adições minerais,  sejam elas pozolânicas,  

c imentantes ou de efei to f í ler.  

A ut i l ização de adições minerais al tera as propriedades reológicas,  

micro e macroestruturais  dos cimentos,  argamassas ou concretos,  

podendo prover benef ícios ou não.  A maior parte destas al terações 

está associada à granulometr ia f ina das adições (efei to f ís ico),  à 

at iv idade pozolânica (efei to químico),  ou a combinação de ambos.  O 

benef ic iamento causado pelas adições minerais é função direta da 

dosagem, condições de cura,  caracter ís t icas f ís ico-químicas e 

mineralogia do material  empregado (DAL MOLIN, 2005) .  

As adições pozolânicas devem possuir a capac idade de se combinar 

com o Ca (OH)2  produzido durante a hidratação da pasta de c imento 

Port land,  evi tando os efei tos negat ivos descri tos anter iormente.   

Os mater iais pozolânicos possuem os mesmos óxidos ut i l izados no 

c imento Port land (SiO2 ,  Al2O3  e Fe2O3) ,  que i rão reagi r  com o                  

Ca(OH)2 .  Esta interação recebe o nome de reação pozolânica. 
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MEHTA & MONTEIRO (1994) descrevem simpl i f icadamente a 

formação de C-S-H a part i r  de c imento Port land e c imento Port land 

pozolânico da seguinte forma: 

 

•  Cimento Port land ( reação rápida):  

C3S + H →  C-S-H + CH 

•  Cimento Port land pozolânico ( reação lenta):   

Pozolana + CH + H →  C-S-H 

 

Das reações pozolânicas decorrem três aspectos posi t ivos para a 

qual idade da pasta:  

  

I .  A reação é mais lenta,  se comparada ao c imento Port land 

comum. Assim, a l iberação de calor  e aumento da res istência 

também acontecem de forma mais lenta.   

 

I I .  A reação pozolânica consome Ca(OH)2  presente,  ao invés de 

l iberá-lo.  Esta interação é responsável pela formação de 

produtos com propriedades aglomerantes,  do mesmo t ipo dos 

formados na hidratação dos C-S-H, porém de natureza di ferente,  

com re lação CaO/SiO2  mais baixa (menos alcal inos),  mais 

res istente aos meios agressivos . A f igura 3.1 mostra as  

mudanças na proporção do Ca(OH)2  durante o período de cura,  

comparando uma amostra contendo apenas cimento Port land com 

outra,  que possui 40% de materia l  pozolânico.  
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Figura 3.1 – Hidróxido de cálcio X cura 
Fonte: LEA, 1971 

 

I I I .  Os produtos desta reação são ef ic ientes no preenchimento de 

espaços capi lares grandes, promovendo incremento da 

impermeabi l idade,  com conseqüentes melhorias da resistência 

mecânica e durabi l idade.  METHA (1987) estudou os  efei tos da 

hidratação por meio  de um teste de penetração de água em 

corpos-de-prova com percentuais de terra de Santor ini  em 

subst i tu ição ao cimento Port land,  conforme apresentado na 

tabela 3.2.  

 
 
Tabela 3.2 - Penetração de água em pastas de cimento Portland e pozolana 

PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO (mm) 

Terra de Santorini 
TEMPO DE 

HIDRATAÇÃO Cimento Portland 
10% 20% 30% 

28 dias 26 24 25 25 

90 dias 25 23 23 22 

1 ano 25 23 18 15 

Fonte: MEHTA, 1981 apud MEHTA, 1987. 
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Observa-se a redução s igni f icat iva na permeabi l idade das amostras 

contendo 20 e 30% de mater ia l  pozolânico após um ano.  Esta 

redução é decorrente da reação pozolânica,  que t ransforma o 

Ca(OH)2 em C-S-H, reduzindo,  ass im, a largura dos poros capi lares.  

SANTOS (1992) acredita que algumas pozolanas possam apresentar  

efei tos benéf icos sobre as reações álcal i -agregado,  inibindo-as ou 

impedindo-as,  por  serem capazes de reagir ou adsorver os álcal is  

l iberados pelo c imento (geralmente expressos por K2O e Na2O).  Esta 

opinião é compart i lhada por MEHTA (1987),  que c i ta duas correntes 

de pesquisa sobre o assunto. Segundo ele,  alguns pesquisadores  

acreditam que a reação álcal i -agregado é causada pela pressão 

osmót ica, quando o gel  de si l icatos alcal inos absorve grandes 

quant idades de água.  Dependendo do tamanho dos grãos,  

reat iv idade e percentual de material  pozolânico na amostra,  o gel  

poderia ser dis t r ibuído uni formemente ao longo do concreto,  ev i tando 

a formação de uma massa concentrada do gel ,  que poder ia causar  

pressão osmót ica local izada suf ic iente para a ruptura.  Entretanto,  

outros pesquisadores acreditam que, na presença de mater ial  

pozolânico,  ao invés de gel  de sí l ica alcal ina, são formados si l icato 

de cálcio alcal inos de ba ixa razão álcal i /agregado, que possui 

solubi l idade mais leve.  Entretanto,  o autor  a lerta que nem todas as  

pozolanas naturais são efet ivas no combate à reação álcal i -

agregado.  A f igura 3.2 apresenta a expansão percentual de uma 

amostra de terra de Santorini ,  em re lação ao tempo de cura. 
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Figura 3.2 – Expansão (%) X cura 
Fonte: MEHTA, 1981 apud MEHTA, 1987.  

 

MIELENZ (1950,  apud Santos,  1992),  descreve resumidamente as 

vantagens e desvantagens decorrentes do emprego de pozolanas em 

concretos,  a saber:  

 

Vantagens: 

 

•  A reação álcal i -agregado pode ser muito retardada ou inib ida; 

•  A resis tência do concreto ao ataque por águas naturais,  

especialmente as r icas em sulfato,  pode ser aumentada;  

•  A produção de calor por estruturas maciças pode ser reduzida; 

•  A quantidade e o custo do componente c imento podem ser 

reduzidos;  

•  A resistência à t ração do concreto pode ser aumentada;  

•  A permeabi l idade do concreto pode ser reduzida; 
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•  Propr iedades antes no início da pega podem ser melhoradas 

( t rabalhabi l idade,  tendênc ia à segregação e exsudação de 

água).  

 

Desvantagens: 

 

•  Aumento do consumo de água,  com conseqüente aumento da 

retração por secagem; 

•  Possível  d iminuição da res istência à compressão;  

•  Possível  diminuição da resis tência ao congelamento e/ou 

descongelamento;  

•  Diminuição da velocidade de endurecimento e desenvolvimento 

da resis tência mecânica;  

 

O efei to de adições pozolânicas sobre o calor de hidratação fo i 

estudado por MASSAZZA e COSTA (1979) apud MEHTA(1987). Os 

pesquisadores demonstraram a redução do calor de hidratação com o 

uso de adições pozolânicas, conforme apresentado pela f igura 3.3.  

Pode-se observar  que a relação de decrésc imo do calor  de 

hidratação não é proporcional  ao percentual de c imento Port land 

subst i tuído.  
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Figura 3.3 – Calor de hidratação X % de material pozolânico 
Fonte: MASSAZZA e COSTA (1979) apud MEHTA (1987).  

 

A lém dos temas já abordados neste capítu lo,  MEHTA (1987) também 

pesquisou as propriedades de concretos contendo adições 

pozolânicas,  entre elas:  desenvolv imento da res istência à 

compressão,  res is tência ao ataque de sul fatos e a ret ração por 

secagem. As f iguras 3.4 e 3.5 mostram os resultados dos ensaios de 

resis tência à compressão executados pelo ele.   

 

 

Figura 3.4 – Resistência à compressão até 28 dias  
Fonte: MEHTA, 1981 apud MEHTA, 1987.  
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Figura 3.5 – Resistência à compressão até 1 ano 
Fonte: MEHTA, 1981 apud MEHTA, 1987.  

 

Até o vigés imo oi tavo dia,  as amostras contendo pozolana 

apresentaram incremento substancia l  à res is tência.  Entretanto,  após 

um ano,  os resul tados das amostras contendo 20 e 30% de terra de 

Santorin i  f icaram muito próximo ao padrão de referência,  e a amostra 

contendo 10% de pozolana teve um desempenho melhor que o 

padrão.   

Em relação à retração por secagem, amostras contendo c imento 

Port land-pozolana comumente apresentam maiores valores se 

comparadas à amostras com somente c imento Port land.  Entretanto,  o 

autor  ci ta que nem sempre isto ocorre.   Segundo ele, ex istem duas 

expl icações prováveis para os valores de retração de amostras  

contendo pozolana nem sempre sejam tão al tas  quanto o esperado.  A 

primeira é que o efei to restr ingente do agregado na retração da pasta 

é mais determinante que a inf luência da pozolana sobre a amostra.  

Outra teor ia é a de que a presença de pozolana na amostra torna a 

zona de t ransição pasta-agregado mais for te,  se comparada à 

amostra sem pozolana,  considerando-se a mesma relação 

água/cimento.  Neste caso, há um aumento da resis tência à t ração e à 

f lexão,  com conseqüente aumento da res istência à ret ração.   
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A f igura 3.6 mostra a retração por secagem percentual  em relação ao 

tempo de cura de amostras contendo terra de Santorin i .  

 

Figura 3.6 – Retração por secagem X tempo   
Fonte: MEHTA, 1981 apud MEHTA, 1987.  

 

Quanto à resis tência ao ataque de sul fatos, MEHTA af i rma que a 

adição de mater ia l  pozolânico ao cimento Port land t raz benef ícios,  

pois  a reação pozolânica,  além de diminui r a permeabi l idade do 

concreto, também forma produtos  mais res istentes aos sul fatos      

(C-S-H com baixa relação CaO/SiO2) .  As tabelas 3.3 E 3.4 

apresentam os resultados das pesquisas do autor  sobre a expansão e 

a resis tência à compressão de corpos-de-prova imersos em solução 

de sul fatos.  

 

Tabela 3.3 - Expansão de corpos-de-prova imersos em sulfatos (solução 10% Na2SO4) 
EXPANSÃO 

AMOSTRA 
4 semanas 8 semanas 12 semanas 26 semanas 

Cimento Portland 0,004 0,034 0,212 0,520 

10% Terra de Santorini 0,006 0,018 0,071 0,285 

20% Terra de Santorini 0,007 0,010 0,048 0,050 

30% Terra de Santorini 0,006 0,008 0,027 0,050 

Fonte: MEHTA, 1981 apud MEHTA, 1987. 
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Tabela 3.4 - Perda de resistência à compressão (solução 4% Na2SO4) 

AMOSTRA 
RESISTÊNCIA 

ANTES DA 
IMERSÃO (MPa) 

RESISTÊNCIA 
APÓS 28 DIAS DE 

IMERSÃO 

PERDA DE 
RESISTÊNCIA 

Cimento Portland 18,0 6,1 65% 

10% Terra de Santorini 18,5 9,5 49% 

20% Terra de Santorini 16,1 12,9 20% 

30% Terra de Santorini 15,2 12,8 16% 

Fonte: MEHTA, 1981 apud MEHTA, 1987. 

 

Ambos os resultados demonstraram a superior idade das amostras 

contendo 20 e 30% de adição pozolânicas.  Entretanto,  ass im como 

ocorre nas informações sobre as reações álcal i -agregado,  nem todas 

as pozolanas melhoram a durabi l idade do concreto quanto ao ataque 

de sul fatos.  

Nos dias atuais,  com o crescente emprego de adições pozolânicas  

aos c imentos e concretos,  as vantagens e desvantagens descr i tas  

devem ser veri f icadas para cada caso,  já que exis tem várias opções,  

com di ferenças entre s i  quanto à composição e apl icações,  conforme 

apresentado nos i tens  2.1 e 2.2 do presente t rabalho.  Os problemas 

com o aumento de consumo de água,  por exemplo,  pode ser  

atenuado ou resolvido com a ut i l ização de adi t ivos plast i f icantes ou 

superplast i f icantes.  Já os problemas relac ionados com a retração 

plást ica podem ser solucionados por métodos ef icazes de cura.   

 

3.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE ADIÇÕES DE CERÂMICA 
VERMELHA MOÍDA 
 

SANTOS (1992) considera que a at iv idade pozolânica é tanto maior  

quanto for  o teor de sí l ica amorfa (não cr istal ina)  do mater ial .  

Entretanto,  o autor  ressalta que não há uma quant i f icação exata que 

def ina o teor de sí l ica para que o materia l  seja considerado como 

pozolânico.  
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A potencia l idade do uso da metacaul ini ta e dos resíduos de produção 

de t i jolos cerâmicos queimados e f inamente moídos,  como subst i tutos  

parcia is do cimento Port land,  foram estudados por FARIAS FILHO, 

ROLIM e TOLEDO FILHO (2000).  Nesse t rabalho, os mater iais  foram 

caracterizados f ís ica,  química e mineralogicamente,  a lém de 

determinado o índice de at iv idade pozolânica com cimento Port land.   

A tabela 3.5 e 3.6 apresentam, respect ivamente,  as característ icas 

f ís ico-químicas, resistência à compressão e índice de at iv idade 

pozolânica do t i jolo moído e da metacaul in i ta.  

 
Tabela 3.5 - Propriedades físico-químicas  
PROPRIEDADES QUÍMICAS 

E FÍSICAS 
CP II F 32 METACAULINITA TIJOLO MOÍDO 

SiO2 (%) 17,32 60,02 65,98 

Fe2O3 (%) 1,40 1,19 6,15 

Al2O3 (%) 6,70 29,91 23,25 

CaO (%) 56,00 traços nulo 

MgO (%) 11,28 traços traços 

NaO2 (%) 0,06 nulo 1,35 

K2O (%) 0,73 traços 1,82 

Perda ao Fogo (%) 5,58 8,60 0,85 

Resíduo Insolúvel (%) 0,41 --- --- 

% Grãos <74 µm (via seco) 96,3 100 100 

% Grãos <43 µm (via úmida)  69,2 71,2 

Densidade (kg/dm³) 3,10 2,69 2,69 

Fonte: FARIAS FILHO, ROLIM e TOLEDO FILHO, 2000. 
 
 

Tabela 3.6 - Atividade pozolânica com CP II F 32 após 28 dias de cura 

 Traço em Peso 
Resistência à 

Compressão (MPa) 
Índice de Atividade 

Pozolânica (%) 
Referência 

(CP:areia:a/c) 
1,0:1,5:0,41 25,03 100 

Tijolo Moído 
(CP+TM:areia:a/c) 

0,65+0,35:1,5:0,41 31,80 127 

Metacaulinita 
(CP+MC:areia:a/c) 0,65+0,35+1,5+0,41 34,85 139 

Fonte: FARIAS FILHO, ROLIM e TOLEDO FILHO, 2000. 
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A tabela 3.7 apresenta o teor de hidróx ido de cálcio presente na 

pasta dos corpos de prova após 28 dias de cura.  

 
Tabela 3.7 - Hidróxido de cálcio presente na pasta após 28 dias de cura 

Material 
Substituição do Cimento 

Portland (%) 
Teor de Hidróxido de 

Cálcio (%) 
Tijolo Moído 20 7,02 

Tijolo Moído 40 4,04 

Tijolo Moído 50 3,30 

Metacaulinita 20 6,19 

Metacaulinita 40 2,13 

Metacaulinita 50 0,78 

Fonte: FARIAS FILHO, ROLIM e TOLEDO FILHO, 2000. 
 
 

A tabela 3.6 indicou a boa reat iv idade pozolânica que ambos os  

materia is  apresentam, com vantagem para a metacaul in i ta.  

Tanto a metacaul ini ta quanto o t i jo lo moído,  apresentaram valores  

s igni f icat ivos de SiO2  e  Al2O3 ,  comprovando a potencial idade destes  

materia is  quanto à at iv idade pozolânica.  A tabela 3.7 conf i rma esta 

teor ia,  mostrando o decréscimo do teor de hidróxido de cálc io em 

função do aumento da subst i tuição do c imento Port land. 

A tabela 3.8 apresenta a evolução da res istência à compressão axial  

para argamassas,  comparando um traço de referência, com traços 

contendo subst i tu ição do cimento Port land por 30% de t i jolo 

queimado moído ou metacaul in i ta.  É possível  observar o ganho de 

resis tência em todas as idades,  mais acentuadamente aos 28 dias,  

conf i rmando a reat iv idade que estes materia is  apresentam. 

 
Tabela 3.8 - Resistência à compressão simples (MPa) 

MISTURA 28 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 200 DIAS 365 DIAS 

Referência (1:1,5:0,41) 25,05 30,60 33,54 38,88 40,45 
Tijolo Moído 

(0,7 CP + 0,3 TM) :1,5:0,41 31,71 33,35 35,32 40,17 40,50 

Metacaulinita 
(0,7 CP + 0,3 MC):1,5:0,41 37,79 36,67 39,19 42,57 43,05 

Fonte: FARIAS FILHO, ROLIM e TOLEDO FILHO, 2000. 
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4. CERÂMICA VERMELHA 
 

4.1. INDÚSTRIA CERÂMICA 

 

O setor industr ial  da cerâmica é bastante divers i f icado e pode ser  

d ividido nos seguintes segmentos:  cerâmica vermelha,  materiais de 

revest imento,  materiais  ref ratários ,  louça sanitár ia, isoladores  

elét r icos  de porcelana,  louça de mesa, cerâmica ar t íst ica (decorat iva 

e ut i l i tár ia),  f i l t ros  cerâmicos de água para uso doméstico,  cerâmica 

técnica e isolantes  térmicos.   

O ramo da cerâmica vermelha compreende materiais  com coloração 

avermelhada empregados na construção civi l  ( t i jolos,  blocos,  telhas,  

e lementos vazados,  lajes,  tubos cerâmicos e argi las expandidas) e 

também utensí l ios de uso doméstico e de adorno.   

Os dados do setor  cerâmico brasi lei ro di ferem entre as associações 

representat ivas.  De acordo com a ABC (Associação Brasi leira de 

Cerâmica),  o setor  é def ic iente em dados estatís t icos e indicadores 

de desempenho, di f icul tando uma v isão global sobre o assunto.  No 

caso especif ico da cerâmica vermelha,  os dados apresentados pela 

ABC são empír icos,  de acordo com valores obt idos em art igos  

c ient í f icos e junto ao mercado.  Este levantamento é d i f icul tado pela 

quant idade de empresas e sua dis tr ibuição, que at inge todo o 

terr i tór io nacional.  

As tabelas  4.1 e 4.2 apresentam os dados do setor  de cerâmica 

vermelha no Brasi l ,  de acordo com a ABC e ANICER. 
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Tabela 4.1 - Cerâmica vermelha no Brasil (ano 2003) 

CERÂMICA VERMELHA 

Número de Unidade Produtoras (empresas) 7.000 

Número de Peças/Ano (bloco) 25.224.000 

Número de Peças/Ano (telha) 4.644.000 

Quantidade Produzida (em massa t/ano) 64.164.000 

Matéria-Prima (argilas) 82.260.000 

Produção Média por Empresa (peças/mês) 365.000 

Faturamento (R$ bilhões) 4,2 

Empregos Diretos 214.000 

Fonte: ABC, 2007a. 
 

 
Tabela 4.2 – Cerâmica no Brasil 

 N.º DE 
EMPRESAS  

% POR ÁREA PRODUÇÃO 
(PEÇAS/MÊS) 

CONSUMO DE 
ARGILA 

(TON/MÊS) 
Blocos / tijolos 3600 63 4 bilhões 7,8 milhões 

Telhas 1900 36 1,3 bilhões 2,5 milhões 

Tubos 12 0,1 325,5 km  

Empregos 
Diretos 

400.000    

Fonte: ANICER, 2007. 
 

 

Segundo a ABC (2007a),  a indústr ia cerâmica tem part ic ipação no 

Produto Interno Bruto (PIB) est imado em 1%, correspondendo a cerca 

de 6 bi lhões de dólares.  Para a ANICER (Associação Nacional da 

Indústr ia Cerâmica, 2006),  a indústr ia cerâmica vermelha 

corresponderia a 4,8% da indústr ia da construção civi l  brasi le ira,  

com faturamento anual  de 6 bi lhões de reais.  

Embora haja discordância entre os dados das duas associações, os 

números são representat ivos da importância do setor  cerâmico na 

economia brasi leira.  São mais de c inco mi l  empresas atuando na 

fabr icação de cerâmica vermelha. 
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4.2 MATÉRIAS-PRIMAS DA CERÂMICA VERMELHA 

 

As matérias-primas para produtos em grande escala ( t i jolos,  blocos, 

ref ratár ios,  etc. )  tem origem na natureza,  recebendo pouco ou 

nenhum benef ic iamento prévio,  di ferentemente de cerâmicas para 

elet rônica ou elet rotécnica.  A matér ia-pr ima básica para fabr icação 

de cerâmica vermelha é a argi la,  que corresponde à quase total idade 

de sua composição. 

A palavra “argi la ”  vem do grego árgi los ,  que em lat im chama-se 

argi la (FERREIRA, 2004).  O termo é ut i l izado para denominar e 

caracterizar uma gama de mater iais ,  dependendo da área de 

atuação.  Vulgarmente,  é a designação de um solo de granulação f ina,  

textura terrosa e comportamento plást ico quando umedecidos.  

A argi la tem propr iedades estruturas de um solo coesivo.  Os 

argi lominerais , quando na presença de água,  são responsáveis pelas  

propr iedades f rescas das argi las, tais como: plast ic idade,  res istência 

mecânica a úmido, retração l inear de secagem, compactação, 

t ixotropia e viscosidade de suspensões aquosas.  

Na mecânica dos solos e engenhar ia,  o termo “argi la” é dado ao 

materia l  natural ,  c lass i f icado em ensaio de granulometr ia,  composto 

por part ículas extremamente pequenas, const i tuído essencialmente 

de argi lominerais ,  pr inc ipalmente si l icatos hidratados de alumínio,  

ferro e magnésio, podendo conter  outros minerais  que não são 

argi lominerais  (quartzo, mica,  pi r i ta,  hemati ta,  etc .) ,  matér ia orgânica 

e outras impurezas (SANTOS, 1975) . 

O termo folhelhos é ut i l izado para designar rochas laminadas,  

estrat i f icadas ou detrí t icas,  cujos  componentes possuam 

granulometr ia de s i l tes ou argi las,  podendo possuir a mesma 

consistência que esta ou apresentar-se como um material  adensado e 

duro,  chamado de argi l i to (ABNT, 1995).  
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Sua composição, embora variável ,  é formada basicamente por s i l íc io,  

a lumínio e água,  com quant idades expressivas de ferro,  metais  

a lcal inos e alcal ino-terrosos.  Entretanto,  alguns t ipos de argi las, com 

as f l int -clays ,  embora possuam boa parte destes atr ibutos,  não 

apresentam plast ic idade quando misturadas à água (SANTOS, 1975).  

O termo não está relac ionado à or igem destes mater iais,  podendo 

designar solos provenientes de intemper ismo, ação hidrotermal  ou 

sedimentos (f luviais ,  marinhos,  lacustres ou eól icos).  

A NBR 6502 (ABNT, 1995) t rata da terminologia apl icada aos 

materia is  da crosta terrestre,  rochas e solos,  para f ins de engenhar ia 

geotécnica e fundações.  Algumas das def inições apresentadas por 

e la são descri tas a segui r :  

a)  Argi la:  “solo de granulação f ina const i tuído por part ículas com 

dimensões menores que 0,002 mm, apresentando coesão e 

plast ic idade”.   

b)  Fração argi la:  designa a parcela de um solo cujas part ículas  

possuem diâmetros dentro da faixa granulométr ica f ixada para a 

argi la.  

c) Argi lominerais:  S i l icatos hidrául icos de alumínio,  podendo 

conter quant idades variáveis de ferro,  magnésio,  potássio,  

sódio,  l í t io ,  etc .  São geralmente formados por  lamelas 

const i tuídas por estratos ou lâminas de tet raedros de SiO4  e 

octaedros  de Al (OH)6 ,  possuindo cr is tal inidade variável .  Os 

argi lominerais  se formam por al teração de minerais  pr imár ios  

das rochas ígneas e metamórf icas,  como feldspatos,  p i roxênios  

e anf iból ios,  ou são const i tuintes de rochas sedimentares.  

Possuem a propr iedade de absorver às superf íc ies de suas 

part ículas quantidades variáveis de água e íons.  Os pr incipais  

grupos de argi lominerais  são:  caul in i ta,  micas hidratadas (Ex. :  

i l í tas) e esmect i tas.  
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d) Caul ini ta:  s i l icato hidratado de alumínio pertencente ao grupo 

das canditas,  caracterizado por estrutura lamelar  formada pelo 

empi lhamento regular de camadas const i tuídas por uma fo lha 

tet raédrica de sí l ica e uma folha octaédrica de alumina.   

e)  I l i ta:  argi lomineral  do grupo das micas hidratadas,  formado por 

lamelas que são const i tuídas por dois estratos de tet raedros de 

s i l íc io e um de octaedro de alumínio. A sua estrutura é mais  

estável que a das esmect i tas,  impedindo a admissão de água 

inter lamelar.  Or igina-se das micas por degradação (perda de K 

e ganho de H2O),  sem modif icações estruturais .  Possui  

capacidade de t roca cat iônica de média a baixa e expansão 

baixa.  

f )  Esmect i tas:  formadas por lamelas const i tuídas por um estrato 

de octaedros de alumínio entre dois  estratos de tet raedros.  As 

esmect i tas possuem a capacidade de admit i r  H2O interlamelar,  

o que propic ia uma elevada expansão.  O pr inc ipal  argi lomineral  

deste grupo é a montmor i loni ta.  

 

SANTOS (1975) acredita na tendência de que os argi lominerais  se 

concentrem em faixas de diâmetro menores que 2 µm, defendendo 

que materia is  “não-argi losos” geralmente estão ausentes abaixo 

deste diâmetro,  sendo a melhor maneira de separação (qual i -

quant i tat iva) entre os argi lominerais dos não-argi lominerais.  

Segundo PINTO (2000),  dois t ipos  de estruturas estão presentes na 

composição química das argi las.  Uma delas é formada por tetraedros 

justapostos num plano,  com átomos de si l íc io l igados à quatro 

átomos de oxigênio (SiO2) .  A outra, é formada por octaedros,  onde 

átomos de alumínio são circundados por ox igênio ou hidroxi las 

[A l(OH)3 ] .   

A lguns argi lominerais , como a caul ini ta, são formados por uma 

camada tetraédrica e uma octaédr ica,  chamada de “est rutura de 
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camada 1:1”.  Este t ipo de const i tuição apresenta camadas 

f i rmemente empacotadas,  com l igações de hidrogênio, que impedem 

a penetração de moléculas de água.  A f igura 4.1 apresenta a 

estrutura da caul ini ta e serpentine.  As let ras “G” e “B” representam 

camadas octaédr icas r icas em cát ions de alumínio e magnésio,  

respect ivamente.  

 

 

Figura 4.1 – Diagrama das estruturas da caulinita (esquerda) e serpentine (direita). 
Fonte: MITCHELL, 1976.  

 

Outro t ipo de arranjo é composto por a estrutura octaédrica é 

encont rada entre duas estruturas tet raédr icas (“estrutura de camada 

2:1” ).  A esmect i ta e a i l i ta são exemplos deste t ipo de formação.  

Diferentemente do arranjo anter ior ,  as l igações entre as camadas é 

obt ida através de íons O2 - .e O2 + .  Este t ipo de l igação é mais f raca 

que a anter ior.  As f iguras 4.2 e 4.3 apresentam, respect ivamente,  as 

estruturas da montmor i loni ta e saponita, e muscovita, i l i ta e 

vermicul i ta.  As letras “G” e “B” representam camadas octaédr icas  

r icas em cát ions de alumínio e magnésio,  respect ivamente.  
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Figura 4.2 – Diagrama das estruturas da montmorilonita (esquerda) e saponita (direita). 
Fonte: MITCHELL, 1976.  

 

 

Figura 4.3 – Diagramas das estruturas da muscovita e ilita (esquerda), e vermiculita 
(direita). 

Fonte: MITCHELL, 1976.  

 

O que di ferencia os argi lominerais é basicamente o t ipo de estrutura 

e as subst i tuições que podem ocorrer,  dentro da estrutura,  do 

alumínio por magnésio ou ferro, e do s i l íc io por alumínio ou ferro,  

pr inc ipalmente,  e a conseqüente neutra l ização das cargas res iduais 

geradas pelas di ferenças de cargas elét r icas dos íons por alguns 

cát ions.  É comum, por exemplo,  a subst i tuição de um átomo de si l íc io 

(Si4 +)  por um de alumínio (Al3 + )  na estrutura tet raédrica.  Já na 
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estrutura octaédrica,  átomos de alumínio podem ser subst i tuídos por  

átomos de menor valência,  como os  do magnésio (Mg2 +) ,  conforme 

apresentado na f igura 4.3.   

Quando na presença de água,  as part ículas minerais  da argi la sof rem 

forças de atração e de repulsão entre e las. As forças de atração são 

determinadas pelas forças de Van Der W al ls  e de l igações 

secundár ias, que atraem materiais  adjacentes.  As forças de repulsão 

decorrem das cargas l íquidas negat ivas das part ículas, quando as 

camadas duplas encontram-se em contato.  A estrutura deste t ipo de 

solo é determinada pela combinação destas forças.  A l iberdade de 

movimento das placas determina a capacidade de absorção de água 

de certas argi las,  determinando a expansão e/ou contração das 

mesmas.   A f igura 4.4 apresenta o diagrama estrutural  da halois i ta 

h idratada e não-hidratada.  

 

 

Figura 4.4 – Diagramas das estruturas da haloisita hidratada (esquerda) e não-
hidratada (direita). 

Fonte: MITCHELL, 1976.  

 

As f iguras  4.5,  4.6 e 4.7 apresentam as fotomicrograf ias de amostras  

de caul in i ta,  halois i ta e i l i ta .  
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Figura 4.5 – Caulinita de origem inglesa - 17 µm. 
Fonte:  TOVEY, 1971 apud MITCHELL, 1976.  

 

 

Figura 4.6 - Haloisita de origem americana - 2 µm. 

Fonte:  TOVEY, 1971 apud MITCHELL, 1976 .  
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Figura 4.7 - Ilita de origem americana – 7,5 µm. 
Fonte:  TOVEY, 1971 apud MITCHELL, 1976.  

 

 

SANTOS (1975) considera que a caracter ização de argi las é um 

problema complexo,  face a var iabi l idade de suas propriedades,  

necessi tando o emprego de técnicas sof ist icadas, como microscopia 

e let rônica de t ransmissão e de varredura.  Assim, propõe a 

determinação de suas propr iedades como segue:  

I .  Textura;  

I I . Composição Mineralógica;  

I I I . Íons mutáveis;  

IV. Propriedades micrométr icas (Granulometr ia,  área superf ic ial  

especí f ica,  forma dos grãos,  porosidades,  etc. );  

V. Sis tema argi la + água;  

VI . Propriedades tecnológicas.  
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Em alguns casos,  em função da apl icação,  as argi las podem receber 

designações próprias,  decorrentes de apl icações tecnológicas,  

composição química/mineralógica ou or igem geológica,  como: 

caul ins, bentonitas,  argi las ref ratár ias,  f l int -clays,  bal l  c lays e terra 

fuler .  

As argi las mais apropr iadas para ut i l ização fabr icação de cerâmica 

vermelha são aquelas que contêm em sua const i tuição os 

argi lominerais  i l i ta ,  de camadas mistas i l i ta-montmori loni ta e c lor i ta-

montmor i loni ta, além de caul ini ta, pequenos teores de montmor i loni ta 

e compostos de ferro (ABC, 2007b).  
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5. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS E RESULTADOS  
 
 
 

5.1 VISITA À OLARIA E AMOSTRAGEM 

 

Foi  real izada uma v isi ta à fábrica de blocos cerâmicos no mês de 

agosto de 2006.  Os resíduos são provenientes de uma olar ia 

local izada no município de Ribei rão das Neves,  si tuada na Região 

Metropol i tana da c idade de Belo Horizonte,  Minas Gerais.  

Durante a v is i ta,  foram observados os processos produt ivos,  que 

serão descri tos no i tem 5.3.  Na unidade estudada,  a produção de 

blocos cerâmicos osci la entre 350 e 400 t /d ia út i l .  O percentual de 

perda é de aproximadamente 5% do total  produzido (17,5 a 20 t /dia 

út i l ) .   

Na ocasião,  foram coletados separadamente os resíduos de blocos 

de vedação e estruturais ,  que estavam empi lhados juntos no pát io da 

empresa,  à céu aberto.  Para não haver dúvidas sobre os t ipos de 

resíduos, optou-se pela coleta de blocos inte iros da pi lha,  separados 

manualmente pelo t ipo de seção,  que são di ferentes (vedação ou 

estrutural ).  As amostras foram ensacadas,  et iquetadas e 

t ransportadas para os laboratórios  da Escola de Engenharia da 

UFMG.  

Os resíduos são relat ivamente homogêneos,  não sendo esperadas 

al terações signi f icat ivas das suas caracterís t icas f ís ico-químicas ao 

longo do tempo. 

Não foi  permit ido o regist ro fotográf ico das at iv idades, equipamentos,  

espaços da indústr ia e o processo de produção das peças cerâmicas.  
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5.2. RESÍDUOS CERÂMICOS 

 

O estudo anal isa separadamente as amostras de dois t ipos de 

resíduo:  blocos cerâmicos para alvenar ia de vedação e blocos 

cerâmicos para alvenaria est rutural .  

Trata-se do refugo da produção de t i jolos/blocos.  São peças que não 

apresentaram qual idade de acabamento,  conformidade dimensional 

ou proveniente de quebras no processo produt ivo,  tornando-se 

inadequadas ao comérc io.  Estes resíduos são comumente chamados 

de chamote.  

A f igura 5.1 apresenta o resíduo de blocos cerâmicos para alvenar ia 

estrutural .   

 

 

Figura 5.1 – Bloco estrutural 
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5.3 PROCESSO DE PRODUÇÃO DOS BLOCOS CERÂMICOS 

 

Na unidade fabri l  estudada,  o processo produt ivo dos blocos 

cerâmicos acontece da seguinte forma: 

1. Obtenção e Transporte da Matéria-Prima:  As argi las que 

serão ut i l izadas na fabr icação dos blocos cerâmicos são 

obt idas de jazidas  local izadas nos arredores dos municípios de 

Ribeirão das Neves e Vespasiano,  ambos em Minas Gerais.  São 

adquir idos t rês t ipos de argi las di ferentes, variando-se a 

p last ic idade ( teor de areia)  entre e las.  

 

2. Preparação da Massa:  as argi las são misturadas entre s i  e 

com outro produto, denominado fercok,  que é uma espécie de 

lama de al to-forno,  que é adic ionado no t raço de 18:1 (em 

volume, argi las:  fercok),  com intui to de acelerar  a queima e 

baratear o custo,  com a diminuição do uso da matéria-prima 

original .  

De acordo com CST (2007),  a lama de al to- forno é um co-

produto gerado após a etapa de lavagem do gás de al to-forno e 

a separação dos part iculados sól idos.  Devido a seu al to teor de 

carbono (cerca de 40%),  e la proporc iona um tempo de 

campanha (cozimento) do lote de t i jolo ou telha menor que o 

usual ,  contr ibuindo para a economia de combust ível .  Esse 

tempo cai  de algo em torno de 80 horas de cozimento para 

aproximadamente 48 horas.  A presença do carbono contr ibui  

também para a o equi l íbr io térmico dos fornos, evi tando o 

cozimento mais rápido de parte do lote ou perda de parte que 

não foi  cozido adequadamente devido às di ferenças de 

temperatura no forno. Além disto,  o teor de óx ido de ferro 

presente na lama produz um incremento de res istência 

mecânica.  
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VIEIRA et  al  (2007),  estudaram a incorporação de lama de al to-

forno em cerâmica vermelha e consideram que este resíduo 

possui granulometr ia adequada para esta f inal idade.  Entretanto,  

sugere que a adição de lama de al to forno seja infer ior  a 5% do 

peso da massa cerâmica,  de modo a evi tar  possíveis efe i tos  

deletérios às propriedades f ís icas e mecânicas da cerâmica,  

uma vez que sua pesquisa demonstrou o aumento da absorção 

de água,  redução da tensão de ruptura à f lexão e aumento da 

retração l inear da cerâmica queimada.  A tabela 5.1 apresenta a 

composição química da lama de al to forno estudada por esses 

autores. 

 
Tabela 5.1 - Composição química de uma lama de alto-forno 

CONSTITUINTES LAMA DE ALTO FORNO (%) 

SiO2 4,94 

Al2O3 2,22 

Fe2O3 57,91 

TiO2 0,12 

CaO 2,97 

MgO 0,77 

K2O 0,29 

Na2O 1,18 

ZnO 0,51 

MnO2 0,54 

P2O5 0,15 

SO3 1,89 

Perda ao Fogo 26,22 

Fonte: VIEIRA, MARTINS, MOTHÉ, SANCHÉZ e MONTEIRO, 2007. 

 

Na unidade estudada não há um controle tecno lógico da 

dosagem dos materiais .  A proporção entre os t ipos de argi la é 

fe i ta de modo empír ico,  de acordo com a sens ibi l idade do 

operár io,  que aval ia manualmente a plast ic idade da massa.  

Segundo a própr ia indústr ia,  a mistura deve descansar,  para 

promover uma melhor homogeneização. O tempo ideal para o 
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descanso é de uma semana, mas di f ic i lmente consegue-se este 

tempo, sendo o mais comum o período de 72 horas,  devido às 

necessidades de produt iv idade da indústr ia.  

 

3. Produção:  A massa é t ransportada e int roduzida numa l inha de 

produção mecânica,  composta pelos seguintes equipamentos:  

TRITURADOR ►  LAMINADOR ►  EXTRUSOR ►  CORTADEIRA 

A massa passa pr imeiro pelo t r i turador,  que promove um melhor  

destorroamento e homogeneização.  Segue então para o 

laminador,  que tem a função de dar forma às peças.   

Segundo ABC (2007b),  exis tem diversos processos de 

conformação de produtos cerâmicos,  entre e les a fundição, a 

prensagem, o torneamento e a extrusão, que é o modelo 

adotado pela unidade estudada. A massa cerâmica deve ter  

comportamento plást ico para este t ipo de processo.  

A massa cerâmica é colocada numa extrusora (também 

conhecida como maromba),  onde é forçada por um pistão ou 

eixo hel icoidal ,  at ravés de um molde,  que dá forma à seção 

t ransversal  desejada.  A  massa extrudada sa i  de forma cont ínua 

do equipamento, seguindo para a cortadeira,  que promove o 

corte t ransversal  da coluna,  at ravés de um f io de aço.  A al tura 

da peça,  então, é dada pela velocidade da estei ra. 

O t i jolo estrutural ,  quando produzido nas dimensões 39x14x19 

(comprimento,  largura e a l tura em cent ímetros) possui peso 

úmido aprox imado de 12kg.  Após a queima, o peso f icará entre 

8,0 e 8,5 kg.  

O t i jolo de vedação,  quando produzido nas dimensões 29x9x19 

(comprimento,  largura e a l tura em cent ímetros) possui peso 

úmido aproximado de 5,5 kg,  e depois de queimado,  de 3,6 a 

4,0 kg.  
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4. Secagem: Após ser conformado,  o bloco segue para uma 

câmara de secagem, onde permanece durante 18 horas,  na 

temperatura entre 80 e 120 ºC.  Esta etapa tem a f inal idade de 

ret i rar  a água da massa de forma lenta e gradual ,  evi tando que 

as peças sof ram possíveis tensões durante a queima, evi tando-

se tr incas e f issuras.  

 

5. Queima:  também conhec ida como s interização.  O bloco segue 

para uma das câmaras do forno e passa por três fases:   

i .  Aquecimento da temperatura ambiente até a temperatura 

desejada; 

i i .  Tempo determinado na temperatura especif icada;  

i i i .  Resf r iamento até temperaturas infer iores a 200 ºC.  

O forno ut i l izado é do t ipo Hof fmann,  contínuo,  com canal para 

vent i lação e ret i rada da umidade.  As paredes são de t i jolo 

cerâmico maciço,  formando câmaras semi- independentes.   

As peças são ar rumadas em lotes de mi l  unidades dentro de 

cada câmara,  d ispostos sob aberturas exis tentes na estrutura 

super ior do forno (teto),  local  por onde entra o combustível .  A 

porta da câmara é selada com uma parede de alvenar ia de 

t i jolos maciços.  

Conforme o fogo percorre uma das câmaras,  a câmara 

adjacente é pré-aquecida pela t ransferência de calor  entre elas.  

O combust ível  ut i l izado nesta unidade é a lenha.  O consumo do 

combust ível  é da ordem de 1 m³/h (720 m³/mês).  

A f igura 5.2 mostra uma visão da parte super ior do forno, onde 

é possível  observar as janelas  superiores do forno,  por onde é 

inser ida a lenha.  A f igura 5.3 mostra a visão de dentro do forno 

através de uma das janelas,  sendo possível  observar a queima. 
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Figura 5.2 – Vista superior do forno 
 
 

 

Figura 5.3 – Vista superior de uma janela de alimentação 
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Após ser pré-aquecida, a câmara recebe o combust ível  

diretamente, até at ingir  a temperatura desejada (entre 800 e   

1000 ºC). Os blocos permanecem nesta temperatura durante uma 

hora.  

Na fábrica em questão,  ass im como acontece na fase de mistura,  

não há qualquer controle tecnológico da temperatura de queima.  

Os ajustes de quant idade de combust ível  são fei tos de acordo com 

a sensibi l idade do funcionár io responsável  pela al imentação do 

fogo, que aval ia a temperatura por meio da observação da 

coloração da chama. 

Durante a queima ocorrem uma sér ie de t ransformações em função 

dos componentes da matér ia-pr ima,  tais  como: perda de massa, 

desenvolv imento de novas fases cr istal inas,  formação de fase 

ví t rea e a soldagem dos grãos.  

Após a queima, o material  cont inua dentro da câmara durante 

algumas horas, resf r iando lentamente.  

A câmara é aberta e ret i ram-se as peças cerâmicas,  que são 

inspecionadas v isualmente,  separando-se aquelas que apresentam 

defei tos,  como quebras e t r incas.  

O processo todo,  considerando todas as etapas de fabricação,  

dura cerca de 96 horas (4 dias) .  

As Figuras 5.4,  5.5 e 5.6 mostram o esquema de um forno t ipo 

Hof fman,  com al imentação à gás.  
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Figura 5.4 – Esquema de forno Hoffman – vista superior 
Fonte: OSHIMOTO & THOMAZ, 1990.   

 

 

Figura 5.5 – Esquema de forno Hoffman – corte AA 
Fonte: OSHIMOTO & THOMAZ, 1990.  

 

 

Figura 5.6 – Esquema de funcionamento de forno contínuo 
Fonte: OSHIMOTO & THOMAZ, 1990.   
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5.4 MOAGEM DOS RESÍDUOS 

 

A segunda parte da pesquisa cons ist iu na aval iação da 

pozolanic idade do material .  Para tanto,  o resíduo cerâmico deve ser 

moído f inamente,  com percentual máximo de 34% ret ido na penei ra 

#325 (45µm), segundo NBR 12653 (1992d).  

 

1ª Tentativa de Moagem: 

 

A pr imeira tentat iva de moagem foi  real izada no Laboratório de 

Concreto do DEMC. 

Antes da moagem, os blocos foram tr i turados manualmente com um 

martelo,  sem controle da granulometr ia de ent rada no moinho.  A 

f igura 5.7 mostra uma das amostras antes da moagem. 

 

 

 
Figura 5.7– Bloco cerâmico triturado manualmente 
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Uti l izou-se um moinho de bolas,  sempre com o torque máximo 

permit ido pelo equipamento. Foram efetuadas moagens com cargas 

de 15 e 45 bolas de louça (1609,8 kg e 4840,1 kg,  respect ivamente)  

para a amostra do bloco de vedação.  A f igura 5.8 mostra o moinho 

ut i l izado nesta tentat iva.  

 

 

Figura 5.8 – Moinho utilizado na 1ª tentativa 

 

Após 60 minutos de moagem, observou-se uma grande quant idade de 

materia l  grosseiro. Os pedaços maiores apresentavam abrasão das 

arestas, ganhando formas arredondadas durante a moagem. Esta 

observação indicou a falha no processo de moagem, uma vez que o 

materia l  não estava sendo t r i turado,  mas apenas desgastado.  A 

f igura 5.9 apresenta uma das amostras após a moagem, onde é 

possível  observar pedaços grandes com formatos arredondados.  

 



                                                                                                                                                                           

 

79 

 

Figura 5.9 – Amostra após a 1ª tentativa de moagem 

 

Fez-se, então,  um peneiramento grosseiro,  com peneira de malha 5,5 

mm, que acabou por comprovar a inef icácia do método.  Para a 

amostra do bloco estrutural  foi  real izada a moagem apenas com a 

carga de 45 bolas,  apenas como comparat ivo em relação ao bloco de 

vedação. A tabela 5.2 mostra os percentuais  ret idos neste 

peneiramento. 

 
Tabela 5.2 - Resultado do peneiramento da 1ª tentativa de moagem (60 minutos) 

AMOSTRA DE VEDAÇÃO AMOSTRA ESTRUTURAL 
 

15 bolas 45 bolas 15 bolas 45 bolas 

Peso (g) 4456,0 4456,0 - 4456,0 

% retido 52,5 51,9  39,7 
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2ª Tentativa de Moagem: 

 

A segunda tentat iva de moagem foi  real izada nas dependências do 

Laboratório de Tratamento de Minérios da UFMG. Desprezaram-se as  

amostras que já haviam sido moídas anter iormente,  para que não 

houvesse inf luência na nova metodologia.  

Para aval iar a ef ic iência da energét ica da moagem, optou-se por 

fazer uma bri tagem prévia do material  ut i l izando-se um br i tador de 

mandíbulas. Os blocos foram colocados inteiros,  na forma como 

foram coletados,  nas mandíbulas do equipamento, permit indo a 

padronização do materia l  que entrar ia no moinho posteriormente.  As 

f igura 5.10 e 5.11 apresentam, respect ivamente,  o br i tador e parte do 

materia l  br i tado. 

 

 

Figura 5.10 – Britador de mandíbulas 
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Figura 5.11 – Amostra britada 
 
 

Após a bri tagem, as amostras foram peneiradas, fornecendo a 

granulometr ia de entrada,  conforme apresentado nas tabelas 5.3 e 

5.4,  respect ivamente para bloco de vedação e estrutural .  

 

 
Tabela 5.3 - Granulometria após britagem  (bloco de vedação) 

Peneira (mm) % Passante Acumulado 

19 74% 

12,7 56% 

9,52 41% 

6,8 32% 

4,76 26% 

2,38 16% 

1,68 14% 

1,2 11% 

0,84 10% 

Bloco de Vedação 
 
 

Peso da Amostra = 6,875 kg 

0 0% 
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Tabela 5.4 - Granulometria após britagem (bloco estrutural) 
Peneira (mm) % Passante Acumulado 

19 73% 

12,7 53% 

9,52 35% 

6,8 26% 

4,76 19% 

2,38 7% 

1,68 6% 

1,2 2% 

0,84 0% 

Bloco Estrutural 
 
 

Peso da Amostra = 8,640 kg 

0 0% 

 

As f iguras 5.12 e  5.13 apresentam as curvas granulométr icas dos 

materia is ,  após a br i tagem. 

 

Curva Granulométrica - Bloco de Vedação
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Figura 5.12 - Granulometria de entrada no moinho (bloco de vedação) 
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Curva Granulométrica - Bloco Estrutural
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Figura 5.13 - Granulometria de entrada no moinho (bloco estrutural) 

 

As amostras apresentaram granulometr ia próxima após a br i tagem, 

mesmo possuindo formatos construt ivos di ferentes.  

Após a br i tagem, as amostras foram moídas num moinho de bolas  

maior  do que o ut i l i zado na pr imeira tentat iva,  com volume 

aproximado de 50 l i t ros,  ut i l izando-se uma carga de bolas de ferro 

fundido correspondente à 30% do volume. A rotação apl icada fo i  de 

52 RPM. 

Após 30 minutos  de moagem, foi  ret i rada uma amostra do mater ia l  

para aval iação.  O resíduo foi  penei rado a seco nas malhas #200 e 

#325.  Este t ipo de penei ramento mostrou-se inef icaz,  pois o mater ial  

aglut inava-se durante o processo,  possivelmente devido à 

polar ização das cargas elétr icas presentes nas partículas,  

considerando-se o baixo peso dos grãos,  que se atraem. Assim, 

passou-se ao penei ramento por via úmida durante 30 minutos.  O 

materia l  então fo i  pesado e levado à estufa durante 48h.  
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O tempo total  de moagem foi  de 150 minutos,  com amostragens em 

30, 60 e 90 minutos.  A tabela 5.5 apresenta os valores obt idos pelo 

peneiramento. 

 
Tabela 5.5 - Percentual retido acumulado após 2ª tentativa de moagem 

 % RETIDO ACUMULADO 

 Vedação Estrutural 

Tempo (min) #200 #325 #200 #325 

30 22 34 35 46 

60 16 26 17 32 

90 13 21 10 23 

150 3 8 5 16 

 

 

Os resultados mostram que, para ambas as amostras,  após 60 

minutos de moagem o material  ret ido na penei ra #325 (45 µm) é 

menor que 34%, conforme exig ido pela NBR 12653 (ABNT, 1992d) 

para classi f icação de materiais  pozolânicos (tabela 2.2) .  

As amostras apresentaram colorações di ferentes após a moagem. A 

amostra de bloco de vedação possui uma coloração avermelhada,  

enquanto a  amostra de bloco estrutural  possui aspecto mais  

acinzentado, conforme apresentado pelas f iguras 5.14 e 5.15.  
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Figura 5.14 – Amostra de  vedação após a moagem 
 
 
 

 

Figura 5.15 – Amostra estrutural após a moagem 
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Devido à metodologia adotada, com a anál ise apenas dos grãos 

ret idos nas peneiras #200 e #325, foram ut i l izadas amostras entre 50 

e 100 gramas para o penei ramento à úmido.  Is to ocorreu para que 

não houvesse perdas s igni f icat ivas do material  que cont inuar ia a ser 

moído,  o que poder ia inf luenciar  a anál ise poster ior da moagem. 

Entretanto,  a pouca quant idade amostrada e a di f iculdade no 

peneiramento de um mater ial  f ino,  geraram perdas ao longo do 

ensaio,  que podem ter inf luenciado nos resultados.  

Assim, para uma conferência destes valores,  optou-se pela anál ise 

granulométr ica por meio de outros  métodos: Cyclos izer W arman e 

granulômetro a laser,  conforme apresentado nos i tens 4.5.1 e 4.5.2.  

 
 

5.5 CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO 

 

Para caracter ização dos resíduos,  além do peneiramento por v ia 

úmida (#200 e #325), foram efetuados os seguintes ensaios: 

�  Granulometr ia por elut r iação (Cyclosizer W arman);  

�  Granulometr ia a laser;  

�  Massa específ ica (picnômetro a gás);  

�  Área superf ic ia l  especí f ica (método de BET);  

�  Espectrometr ia de f luorescência de raios-X (FRX);  

�  Di f ração de raios-X (DRX);  

�  Microscopia elet rônica de varredura (MEV);  

�  Microanál ise (EDS);  

�  Determinação da at iv idade pozolânica em cimento Port land – 

índice de at iv idade pozolânica com c imento - NBR 5752; 

�  Determinação da at iv idade pozolânica em c imento Port land 

pozolânico aos 14 dias - NBR 5753.  
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5.5.1 Granulometria por elutriação (Cyclosizer Warman) 

Além do peneiramento t radicional,  ut i l izou-se também a 

granulometr ia por e lut r iação cent r í fuga (“Cyclos izer ”) .  O Cyclosizer  é 

um equipamento comumente ut i l izado na indústr ia de mineração.  

Possui maior precisão que o penei ramento t radic ional para part ículas 

menores que 45 µm. O equipamento separa os grãos em f rações mais  

ou menos homogêneas, mediante a sedimentação numa corrente 

ascendente de água que passa por colunas vert icais.  

A corrente de f luido promove a aceleração centrí fuga das partículas,  

cuja veloc idade permite a permanência dos grãos em suspensão e 

sua subseqüente separação.  São c inco colunas inter l igadas,  que 

permitem a separação de c inco di ferentes f rações granulométr icas.  

Depois de determinado tempo,  as  colunas são esvaziadas 

separadamente em bécheres e depois f i l t radas.  Os f i l t ros de papel 

foram levados à estufa por 48h e depois pesados.   

As f rações granulométr icas são dadas por uma fórmula especí f ica,  

que correlac iona os dados do ensaio (vazão apl icada e temperatura)  

e os valores obt idos na f i l t ragem. O equipamento é cal ibrado de 

acordo com valores padrão de temperatura, vazão,  densidade 

aparente e tempo de elut r iação.   

A fórmula para correção destes parâmetros é dada por  

(MONTENEGRO, 2006):  

 

 

 

Onde:  

a)  de  = Tamanho efet ivo de separação; 

b)  d i  =  Tamanho l imite de separação;  

de = di x f1 x f2 x f3 x f4 
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c) f 1  =  fator  de correção para a temperatura;  

d)  f 2  =  fator  de correção para vazão;  

e)  f 3  =  fator  de correção para densidade;  

f )  f 4  =  fator  de correção para o tempo de elut r iação.  

 

O tamanho efet ivo de separação (de) representa o d iâmetro no qual  

uma porcentagem do material  f ica ret ida,  de forma análoga ao 

peneiramento t radicional.  

Os parâmetros medidos durante o ensaio,  para ambas as amostras,  

foram: 

�  Temperatura = 25 ºC; 

�  Vazão = 11,45 l /min ( rotâmetro = 190mm);  

�  Tempo = 20 minutos. 

 

A densidade das amostras,  conforme ensaio descri to no i tem 4.5.4,  é 

de 2,81 g/cm³ e 2,82g/cm³,  respect ivamente para bloco de vedação e 

estrutural .  

A tabela 5.6 apresenta os  fatores de correção ut i l izados para as 

variáveis do ensaio. Os valores de densidades dos blocos são muito 

próximos,  não ocasionando di ferença s igni f icat iva no fator f 3 .  

 
Tabela 5.6 - Fatores de correção 

 
f1 

(TEMPERATURA) 
f2  

(VAZÃO) 
f3  

(DENSIDADE) 
f4  

(TEMPO) 
25 ºC 190 mm / 11,45 l/min 2,81 g/cm³ 20 min FATOR DE 

CORREÇÃO 0,94 1,008 0,955 0,955 

Fonte: MONTENEGRO, 2006.  
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As tabelas 5.7 e 5.8 apresentam os resultados do ensaio,  

respect ivamente para as amostras dos blocos de vedação e 

estrutural .   

 
Tabela 5.7 - Granulometria por elutriação (vedação) 

Tamanho Limite (µm) 
Tamanho Efetivo 

(µm) 
% Retido 

Acumulado 
% Passante 
Acumulado 

42,7 36,9 +/- 0,5 16 84 

30,5 26,4 +/- 0,5 25 75 

22,1 19,1 +/- 0,5 30 70 

15 13, 0 +/- 0,5 37 63 

12 10,4 +/- 0,5 43 57 

 
 
Tabela 5.8 - Granulometria por elutriação (estrutural). 

Tamanho Limite (µm) 
Tamanho Efetivo 

(µm) 
% Retido 

Acumulado 
% Passante 
Acumulado 

42,7 36,9 +/- 0,5 19 81 

30,5 26,4 +/- 0,5 27 73 

22,1 19,1 +/- 0,5 33 67 

15 13,0 +/- 0,5 41 59 

12 10,4 +/- 0,5 49 51 

 

O método de elut r iação centrí fuga apresentou resultados 

sat isfatórios quanto às exigências da NBR 12653 (ABNT, 1992d).  

Ambas as amostras obt iveram valores infer iores  à 34% ret ido na 

peneira #325.  

 

5.5.2 Granulometria a Laser 

Apesar do mater ial  em estudo já possuir  uma caracter ização 

granulométr ica obt ida por meio de peneiramento à úmido (apenas 

#200 e #325) e Cyclos izer Warman, optamos pela execução do 

ensaio de granulometr ia a laser,  com o intui to de se comprovar a 

faixa de valores encontrada nos out ros ensaios,  já que os métodos e 
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equipamentos apresentam precisões di ferenciadas, de acordo com o 

tamanho e dist r ibuição dos grãos.  

O granulômetro ut i l izado no ensaio foi  da marca Sympatec, modelo 

Helos 12LA.  

Após a l impeza do equipamento,  foi  int roduzida uma solução 

dispersante (hexametafosfato de sódio,  em solução de 0,05%) para 

fac i l i tar a detecção e lei tura pelo equipamento.  O equipamento 

executa uma le i tura inic ial  da solução,  que servirá como padrão de 

referência.   

Antes de ser colocada no granulômetro,  a amostra passou pelo 

equipamento de ul t ra-som, com o intui to de destorroar as part ículas,  

evi tando-se possíveis fontes de erros.  As concentrações do 

dispersante ut i l izado para as amostras de vedação e estrutural  foram 

de 22% e 20%, respect ivamente.  

Cada amostra foi  ensaiada ut i l i zando-se lentes de 20 e 50 mm. Este 

procedimento teve como objet ivo conf i rmar e comparar os dados 

obt idos,  pois as lentes possuem precisões di ferentes.  A lente de     

20 mm é mais precisa na faixa de 0,18 a 35,00 µm, enquanto a de  

50 mm tem desempenho melhor entre 0,45 e 87,50 µm. 

A tabela 5.9 e as f iguras 5.16,  5.17, 5.18 e 5.18 apresentam os 

resul tados do ensaio.  
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Tabela 5.9 - Granulometria a laser 
Bloco de Vedação Bloco Estrutural 

20 mm 50 mm 20 mm 50 mm 
Diâmetro 

das 
Partículas 

(µm) 

% 
Passante 

Acumulado 

Diâmetro 
das 

Partículas 
(µm) 

% 
Passante 

Acumulado 

Diâmetro 
das 

Partículas 
(µm) 

% 
Passante 

Acumulado 

Diâmetro 
das 

Partículas 
(µm) 

% 
Passante 

Acumulado 

0,18 0,00 0,45 1,99 0,18 0,00 0,45 1,47 
0,22 0,00 0,55 3,40 0,22 0,00 0,55 2,58 
0,26 0,00 0,65 5,05 0,26 0,00 0,65 3,93 
0,30 0,07 0,75 6,90 0,30 0,06 0,75 5,44 
0,36 0,38 0,90 9,90 0,36 0,31 0,90 7,93 
0,44 1,09 1,10 14,12 0,44 0,94 1,10 11,46 
0,52 2,12 1,30 18,40 0,52 1,86 1,30 15,07 
0,62 3,76 1,55 23,61 0,62 3,35 1,55 19,47 
0,74 6,14 1,85 29,39 0,74 5,52 1,85 24,38 
0,86 8,83 2,15 34,52 0,86 7,99 2,15 28,74 
1,00 12,17 2,50 39,72 1,00 11,06 2,50 33,17 
1,20 17,00 3,00 45,95 1,20 15,51 3,00 38,51 
1,50 23,93 3,75 53,45 1,50 21,87 3,75 45,03 
1,80 30,20 4,50 59,41 1,80 27,58 4,50 50,31 
2,10 35,66 5,25 64,13 2,10 32,52 5,25 54,61 
2,50 41,76 6,25 68,90 2,50 38,04 6,25 59,10 
3,00 47,92 7,50 73,30 3,00 43,72 7,50 63,47 
3,60 53,87 9,00 77,42 3,60 49,34 9,00 67,80 
4,20 58,74 10,50 80,91 4,20 54,01 10,50 71,53 
5,00 64,04 12,50 84,85 5,00 59,15 12,50 75,75 
6,00 69,23 15,00 88,65 6,00 64,33 15,00 79,92 
7,20 74,02 18,00 91,81 7,20 69,31 18,00 83,54 
8,60 78,33 21,50 94,04 8,60 73,98 21,50 86,29 
10,20 82,25 25,50 95,55 10,20 78,35 25,50 88,46 
12,20 86,29 30,50 96,91 12,20 82,87 30,50 90,97 
14,60 90,42 36,50 98,47 14,60 87,46 36,50 94,26 
17,40 94,54 43,50 99,88 17,40 92,09 43,50 97,82 
20,60 98,02 51,50 100,00 20,60 96,29 51,50 100,00 
24,60 100,00 61,50 100,00 24,60 99,36 61,50 100,00 
29,40 100,00 73,50 100,00 29,40 100,00 73,50 100,00 
35,00 100,00 87,50 100,00 35,00 100,00 87,50 100,00 
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Ensaio de Granulometria a Laser - Bloco de Vedação (Lente 20mm)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,1 1 10 100

Diâmetro das Partículas (mm)

%
 P

as
s

a
n

te
 A

c
u

m
u

la
d

o

 
Figura 5.16 – Granulometria a laser  - (lente = 20 mm – bloco de vedação) 

 
 
 

Ensaio de Granulometria a Laser - Bloco de Vedação (lente 50 mm)
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Figura 5.17 –Granulometria a laser - (lente = 50 mm – bloco de vedação) 
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Ensaio de Granulometria a Laser - Bloco Estrutural (Lente 20mm)
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Figura 5.18 - Granulometria a laser - (lente = 20 mm – bloco de vedação) 

 

 
 

Ensaio de Granulometria a Laser - Bloco Estrutural (Lente 50mm)
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Figura 5.19 - Granulometria a laser - (lente = 20 mm – bloco de vedação) 
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As di ferenças ent re as curvas granulométr icas entre as amostras  

foram pequenas, considerando-se o tempo e o método de moagem 

apl icado.  Estas di ferenças podem estar l igadas à queima e forma 

original  de cada t ipo de bloco.  No entanto,  a d i ferença entre as  

lentes apl icadas mostrou-se signi f icat iva.  Enquanto a lente de 20 mm 

apresenta uma dis tr ibuição granulométr ica abaixo de 25 µm 

(aproximadamente),  a lente de 50 mm mostra part ículas ret idas em 

44 µm (aproximadamente).   

 

Considerações Sobre os Ensaios de Granulometria 

 

Os métodos de ensaio de granulometr ia apresentaram di ferenças 

entre s i ,  mas são adequados à faixa granulométr ica das amost ras.  

Qualquer que seja o método escolh ido,  os resul tados obt idos foram 

sat isfatórios, qual i f icando o material  para o uso pozolânico -  com 

percentual  máximo de 34% ret ido na peneira #325 (45 µm). 

 

5.5.3 Densidade (Picnômetro a Gás) 

Uma das técnicas mais ut i l i zadas para determinação da densidade é 

ut i l izar o hél io como gás de int rusão, uma vez que as pequenas 

dimensões atômicas deste elemento asseguram uma penet ração 

entre as cavidades e poros de até um Ångström.  

A determinação da densidade foi  fei ta ut i l izando-se um picnômetro a 

gás,  marca/modelo Quanta Chrome Stereopycnometer.  Os resultados 

do ensaio encontram-se no anexo B.  

As densidades médias obt idas são prat icamente iguais  entre s i  (2,81 

e 2,82 g/cm³, respect ivamente para os blocos de vedação e 

estrutural ).  Estes valores são re lat ivamente próximos àqueles obt idos 

por FARIAS FILHO, ROLIM e TOLEDO FILHO (2000) -  2,69 g/cm³ - e 

VIEIRA (2000) - 2,72 g/cm³. 
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5.5.4 Área Superficial Específica  

A área superf ic ial  especí f ica (ASE) pode ser def inida como a soma 

total  da área superf ic ial  de um material  part iculado,  por unidade de 

massa.  Pode ser obt ida por duas técnicas:  a indireta (empír ica),  em 

que se usa o permeabi l ímetro de Blaine,  e a di reta (cientí f ica) ,  por 

adsorção gasosa, baseada na equação de BET – Brunauer,  Emmett  e 

Tel ler (BRANDÃO, 2007).  

A técnica de adsorção gasosa, ut i l izada neste ensaio, baseia-se no 

princípio de que a quantidade de um gás ou l íquido f is icamente 

adsorvido sobre a superf íc ie de uma amostra para formar uma 

monocamada é uma função di reta da sua área superf ic ia l .  A 

quant idade de gás adsorvido pode ser determinada por gravimetr ia,  

volumetr ia ou por uma técnica de f luxo contínuo.  Antes de qualquer  

determinação de área superf ic ial  faz-se necessário a remoção de 

gases ou de vapores adsorvidos na superf íc ie do sól ido durante o 

seu processamento, manuseio ou armazenamento.  A remoção desses 

gases ou vapores  tem por objet ivo ev i tar  a redução ou variação da 

área superf ic ial  decorrente de uma prévia ocupação da superf íc ie por 

outras moléculas.  As condições de temperatura, pressão e tempo 

para a remoção de gás ou vapor adsorv ido devem ser bem def inidas  

a f im de que a determinação da área superf ic ia l  da amostra seja 

reproduzida com máxima f idel idade.  A medida da adsorção do gás é 

real izada a baixa temperatura uma vez que a quant idade de gás 

adsorvido numa dada pressão tende a baixar ou aumentar a 

temperatura durante o ensaio. Os dados gerados pela determinação 

são tratados de acordo com a conhecida função de Brunauer, Emmett 

e Tel ler  (BET). (SANTOS, VEIGA e PINA, 2006). 

Para a real ização dos ensaios, as amostram foram secas em estufa 

(140 ºC),  para que a umidade não inf luenciasse a absorção do N2  

pela superf íc ie das part ículas dos mater iais .   
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O método adotado para a obtenção da área superf ic ial  específ ica foi  

o de BET mult iponto. Este ensaio consiste na in jeção de dosagens de 

ni trogênio,  que variam de baixa a a l ta densidade, com o intui to de 

achar vários pontos da isoterma.  A quant idade de pressão de 

ni trogênio inserida inic ialmente é conhecida como P0  e a relação 

P/P0  pode variar  de 0,05 a 0,035, faixa onde o comportamento da 

isoterma é l inear.  O gráf ico obt ido pela relação volume (V) x  P/P0  

fornece o valor  do coef ic iente l inear “C” at ravés do prolongamento da 

reta,  no eixo vert ical .   

Os valores encont rados para a área superf ic ial  especí f ica,  segundo o 

método de BET, foram 8,46 m²/g e 4,26 m²/g, respect ivamente para 

as amostras do bloco de vedação e estrutural .   

A di ferença entre os valores obt idos para cada amostra mostrou-se 

grande (cerca de 100%),  considerando-se a paridade encontrada nos 

ensaios de granulometr ia e a natureza idênt ica dos mater ia is.  Além 

disto,  estes valores são super iores aos valores médios obt idos em 

c imentos Port land,  que var iam entre 0,35 e 0,60 m²/g. 

A ABNT, através das NBR’s 5732 (1991a), 5733 (1991b), 5735 

(1991c),  5736 (1991d) e 11578 (1991e),  prescreve valores mínimos 

para a área superf ic ia l  especí f ica do c imento Port land comum e 

composto (a part i r  de > 0,24 m²/g),  e cimento Port land de al ta 

resis tência inic ial  (> 0,30 m²/g).   

Entretanto,  mesmo sendo a ASE um parâmetro importante para a 

aval iação da f inura do mater ia l ,  estando l igada diretamente à 

reat iv idade do mesmo, a ABNT não adota a ASE como exigênc ia 

f ís ica para c lass i f icação dos c imentos Port land pozolânico e de al to 

forno.  

Os resultados completos e gráf icos ( isotermas) do ensaio encontram-

se no anexo A.  
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5.5.5 Espectrometria de Fluorescência de Raios-X 

A anál ise  por f luorescência de raios X é um método qual i -

quant i tat ivo, baseado na medida das intens idades dos raios  X 

característ icos emit idos pelos elementos que const i tuem a amostra 

(BOUMANS & KLOCKENKÄMPER, 1989 apud NASCIMENTO FILHO, 

1999).  Os raios X emit idos por tubos de raios X,  ou raios X ou gama 

por uma fonte radioat iva,  exci tam os elementos const i tuintes,  os 

quais,  por sua vez,  emi tem l inhas espectrais  com energias 

característ icas do elemento e cujas  intensidades estão relac ionadas 

com a concentração do elemento na amostra (NASCIMENTO FILHO,  

1999).  

A amostra cons iste de uma pequena porção do mater ial ,  com uma 

f ina camada de ácido bór ico em sua superf íc ie,  compactados 

manualmente em uma pequena forma metál ica c i l índrica.  O 

equipamento ut i l izado foi  o Phi l ips PW2400 Spectrometer.  

Os resultados dos ensaios de espectrometr ia de raios X para as 

amostras do bloco de vedação e estrutural  encontram-se dispostos  

sequencialmente no anexo C.  

Os resultados de cada amostra são parecidos entre si ,  o que era 

esperado, posto que ambos possuem a mesma matér ia-pr ima.   

Os elementos com presença mais signi f icat iva são o s i l íc io (S i),  

oxigênio (O) e alumínio (Al),  corroborando com a hipótese que as  

amostram possuam algum grau de pozolanicidade.  Em nível  baixo,  

apresentam-se o ferro e magnésio (Fe e Mg, respect ivamente).  Além 

destes,  os resul tados apresentam traços de zinco (Zn),  níquel (Ni),  

manganês (Mn),  cromo (Cr),  t i tânio (Ti ),  c loro (Cl ),  cálcio (Ca), cér io 

(Ce),  fósforo (P),  potássio (K),  sódio (Na),  enxof re (S) e chumbo 

(Pb).  
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5.5.6 Difração de Raios-X 

A di f ração de raios X ocorre devido ao espalhamento desses raios 

pelos átomos da rede cr is tal ina. Quando os raios X são espalhados 

pelo ambiente ordenado de um cris tal ,  ocorre a interferência entre os 

raios espalhados (tanto construt iva como destrut iva) ,  pois  as  

d istâncias entre os centros espalhadores são da mesma ordem de 

grandeza que o comprimento de onda da radiação,  resul tando, então,  

numa f igura de di f ração,  que é captada pelo equipamento e 

comparada com um banco de dados,  fornecendo assim, um gráf ico.   

O equipamento usado foi  da marca Phi l ips,  Sér ie PW, regulado para 

40KV de vol tagem e 20mA de corrente (Figura 4) .  O step s ize foi  de 

0,060 e o ângulo de lei tura var iou ent re 3 e 80.  

Os espect ros de di f ração de ra ios X são apresentados nas f iguras 

5.20 e 5.21,  respect ivamente,  para as amostras de bloco de vedação 

e estrutural .  
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Figura 5.20 – Espectro de difração (bloco de vedação) 

 

 
Figura 5.21 – Espectro de difração (bloco estrutural) 
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Ambos os di f ratogramas das amostras apresentaram materia is  

cr is ta l inos em sua composição, como o quartzo e a hemat i ta, e 

pequenos halos amorfos.  Os espect ros também mostram a presença 

de picos parcialmente ident i f icados, provavelmente microcl ina e/ou 

rut i lo,  pois possuem elementos encontrados no ensaio de 

espectrometr ia de f luorescência de raios X (Ti ,  Al ,  K, Si  e O), 

conforme apresentado no i tem anter ior.  A presença de ambos os 

minerais di f icul ta a detecção precisa, pois  um inter fere na medição 

do outro. 

 

5.5.7 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Microanálise (EDS) 

O ensaio de microscopia e let rônica de varredura (MEV) obtém 

imagens a part i r  da varredura da superf íc ie de uma amostra sól ida 

por um padrão de rastreamento com um feixe de elétrons f inamente 

focal izado. O procedimento consiste no deslocamento do feixe de 

elét rons sobre uma superf íc ie em l inha reta (di reção x) ,  que retornam 

à posição inic ial  e deslocam-se para baixo (direção y) ,  com um 

incremento padrão.  Esse processo é repet ido até que uma área 

desejada da superf íc ie tenha s ido totalmente cober ta. Durante o 

processo de varredura,  um s inal  é recebido acima da superf íc ie 

(direção z) e armazenado em um computador,  no qual e le é 

f inalmente convert ido em imagem. 

Como o mater ial  não possui  boa condut iv idade elét r ica,  a amostra 

recebeu uma capa metál ica (“metal ização”),  de forma a melhorar  sua 

condut ibi l idade. O material  ut i l izado foi  o ouro. Ut i l iza-se uma f i ta 

adesiva de dupla face,  onde um dos lados é preso a um pequeno 

c i l indro maciço de latão,  e no outro é aderido o pó da amostra.  

Poster iormente,  o c i l indro é int roduzido no aparelho metal izador  

(marca/modelo Denton Vacuum), permanecendo por cerca de 20 

minutos,  até obtermos uma baixa pressão. A amostra pode at ingir  a 

pressão de até 100 mi l i - tor ,  ut i l izando-se uma corrente de 10 mA. A 

part i r  daí  o material  foi  exposto a uma nuvem de vapor de ouro 
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durante 30 minutos,  promovendo a aderênc ia do metal  à superf íc ie 

da amostra. As f iguras 5.22 e 5.23 apresentam, respect ivamente,  o 

equipamento para a metal ização e a amostra já metal izada.  

 

 

Figura 5.22 – Metalizador 
 
 

 

Figura 5.23 – Porta amostra do metalizador 

 

Embora o tempo de exposição seja importante,  a qual idade e a 

espessura da metal ização dependem também de outros fatores.  

Desta forma, para uma quanti f icação química mais precisa,  devemos 

O pequeno  quadrado no  
cent ro é  a  camada  da 
amost ra  j á  r ecober ta  
pela  pel í cula  de ouro.  
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anal isar  e ret i rar as possíveis interferências do ouro na composição 

geral  obt ida.  

O equipamento usado para a microscopia elet rônica foi  da marca Jeol 

JSM-5410,  que cont inha um EDS da marca NORAN acoplado a ele,  

conforme apresentado na f igura 5.24.  

 

Figura 5.24 – MEV e EDS 
 
 

Durante a microanál ise (EDS),  podem ser ut i l i zados dois t ipos de 

elét rons:  os secundários, que possuem melhor resolução e são 

indicados para mostrar a topograf ia (re levo) da amostra,  e os  

e lét rons retroespalhados,  que fornecem imagens com melhor  

contraste.  

A primeira amostra anal isada foi  a de bloco de vedação, seguida pela 

amostra de bloco estrutural .  Para a imagem de partículas bem 

pequenas,  próximas a 3 µm, foi  ret i rado o tubo de elét rons 

retroespalhados e diminuiu-se a tensão,  a f im de se obter uma 

melhor imagem. 
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Análise da Amostra de Bloco Cerâmico de Vedação 

 

As f iguras 5.25,  5.26 e 5.27 apresentam as imagens da amostra do 

bloco de vedação a part i r  de elét rons retroespalhados.   

 

 

Figura 5.25 – Amostra de bloco de vedação (75 X) 
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Figura 5.26 – Amostra de bloco de vedação (1500 X) 

 
 

 

 
Figura 5.27 – Amostra de bloco de vedação (1500 X) 

 

A tabela 5.10 apresenta um resumo da anál ise química geral  para a 

área obt ida com o EDS, com base na f igura 5.25.  A anál ise completa 

encont ra-se no anexo D.  

Ponto 1 

Ponto 2 

Ponto 2 

Ponto 1 
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Tabela 5.10 – Análise química geral (bloco de vedação) 
ÓXIDOS % EM PESO 

SiO2 51,40 

Al2O3 26,94 

Fe2O3 13,98 

K2O 2,73 

ZnO 2,21 

TiO2 1,28 

CaO 0,57 

MgO 0,55 

Na2O 0,34 

 

Apesar de a anál ise ser obt ida por meio de uma área muito pequena 

do mater ial ,  os resul tados mostram coerência com os elementos  

obt idos no ensaio de FRX. Há uma predominância dos óxidos de 

s i l íc io,  alumínio e ferro,  com quant idades menores dos óxidos de 

magnésio, potássio,  t i tânio,  sódio,  cálcio e zinco.  A soma dos 

percentuais de SiO2 ,  Al2O 3  e Fe2 O3  é de 92,32%, acima do valor  

mínimo exig ido pela NBR 12653 (1992d),  que é de 70%. 

A tabela 5.11 apresenta um resumo da anál ise química obt ida nos 

pontos demarcados nas f iguras 5.26 e 5.27. 

 
Tabela 5.11 – Análise química pontual (bloco de vedação) 

 FIGURA 5.26 
(% EM PESO) 

FIGURA 5.27 
(% EM PESO) 

ELEMENTO PONTO 1 PONTO 2 PONTO 1 PONTO 2 

SiO2 2,26 92,83 97,68 33,31 

Al2O3 1,53 5,56 1,33 11,78 

Fe2O3 96,21 1,61 0,69 54,90 

 

Na f igura 5.26,  a anál ise do ponto 1 apresenta uma grande 

quant idade de Fe2O3 .  Já o ponto 2 apresenta o que pode ser um grão 

de quartzo.  
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Na f igura 5.27,  a anál ise do ponto 1 também é r ica em SiO2 ,  no que 

provavelmente é uma partícula de quartzo. Já no ponto 2,  a anál ise 

mostra a predominância de ferro,  em menor proporção que na f igura 

5.26,  sobre outras quant idades menores de si l íc io e alumínio.  

As f iguras 5.28 e 5.29 apresentam as imagens da amostra do bloco 

de vedação ut i l izando elet ros secundários,  com aumentos de 5.000 e 

7.500 vezes.  Estas imagens apresentam uma quantidade enorme de 

part ículas f inas,  com diâmetros de aproximadamente 1 µm, com 

morfologia i rregular,  que podem estar relacionados não só com a 

mineralogia,  mas também com a moagem do mater ial .  Estas  

característ icas podem ter inf luenciado nos valores obt idos no ensaio 

para a obtenção da área superf ic ial  especí f ica (método de BET).  

  

 

 
Figura 5.28 – Bloco de vedação (5000 X) 
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Figura 5.29 – Bloco de vedação (7500 X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           

 

108 

Análise da Amostra de Bloco Cerâmico Estrutural 

 

As f iguras 5.30,  5.31 e 5.32 apresentam as imagens da amostra do 

bloco est rutural  a part i r  de elét rons retroespalhados.   

 

 
Figura 5.30 – Bloco estrutural (75 X) 

 
 

 
Figura 5.31 – Bloco estrutural (1000 X) 

 

Ponto 2 

Ponto 1 
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Figura 5.32 – Bloco estrutural (1000 X) 

 
 

A tabela 5.12 apresenta um resumo da anál ise química geral  para a 

área obt ida com o EDS, com base na f igura 5.30.  A anál ise completa 

encont ra-se no anexo D.  

 
Tabela 5.12 – Análise química geral (bloco estrutural) 

ÓXIDOS % EM PESO 

SiO2 55,10 

Al2O3 23,09 

Fe2O3 16,67 

K2O 2,61 

TiO2 1,17 

CaO 0,64 

Na2O 0,47 

MgO 0,25 

 

Assim como ocorreu com a amostra do bloco de vedação,  apesar de 

a anál ise ser obt ida por meio de uma área muito pequena do 

materia l ,  os resul tados mostram coerência com os elementos obt idos 

no ensaio de FRX. Há uma predominância dos óx idos de s i l íc io,  

a lumínio e ferro, com quant idades menores dos óx idos de potáss io,  

Ponto 1 Ponto 3 

Ponto 2 
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t i tânio,  cálc io, sódio e magnésio.  A soma dos percentuais de SiO 2 ,  

Al2 O3  e Fe 2O3  representam 94,86% da amostra,  ac ima do valor mínimo 

exig ido pela NBR 12653 (1992d),  que é de 70%. 

A tabela 5.13 apresenta um resumo da anál ise química dos pontos 

demarcados nas f iguras 5.31 e 5.32.  

 
Tabela 5.13 – Análise química pontual (bloco estrutural) 

 FIGURA 5.31 
(% EM PESO) 

FIGURA 5.32 
(% EM PESO) 

ELEMENTO PONTO 1 PONTO 2 PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 

C 100 --- --- --- 100 

SiO2 --- 1,26 99,45 2,83 --- 

Al2O3 --- 0,64 0,55 2,07 --- 

Fe2O3 --- 96,69 --- 46,48 --- 

MnO --- 1,41 --- 3,14 --- 

TiO2 ---  --- 45,47 --- 

 

A anál ise química geral  é  muito parecida com a da amostra de bloco 

de vedação, como era esperado,  corroborando mais uma vez com o 

ensaio de f luorescência de raios X.  

A anál ise do ponto 1 da f igura 5.31 e do ponto 3 da f igura 5.32 

apresenta 100% de carbono. Is to é expl icado pela presença de 

c inzas de madeiras ut i l izadas no forno de queima da cerâmica e pela 

incorporação de lama de al to- forno durante a fabricação das peças.   

No ponto 2 da f igura 5.31,  existe a predominância de óxidos de ferro 

sobre outros óxidos.  A presença destes elementos provavelmente 

está l igada ao t ipo de argi la e ao fercok misturado à massa durante a 

fabr icação.  

Na f igura 5.32, observa-se no ponto 2 a predominância de óx idos de 

ferro e t i tânio.  No ponto 1 da f igura 5.32 há a predominância de 

sí l ica,  no que provavelmente é um grão de areia (quartzo).   
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As f iguras 5.33 e 5.34 apresentam as imagens da amostra do bloco 

estrutural  ut i l izando-se elét rons secundários, com aumentos de 5.000 

e 7.500 vezes.  Estas imagens apresentam uma quant idade enorme 

de part ículas  f inas,  com diâmetros de infer iores a 5 µm. Estas  

imagens são muito próximas àquelas obt idas com as amostras de 

bloco de vedação.  Apresentam uma quant idade enorme de part ículas  

f inas,  com diâmetros de aproximadamente 1 µm, com morfologia 

i rregular,  que podem estar relac ionados não só com a mineralogia,  

mas também com a moagem do mater ial .  Estas caracter ís t icas podem 

ter  inf luenciado nos valores obt idos no ensaio para a obtenção da 

área superf ic ial  especí f ica (método de BET).  

 

 
Figura 5.33 – Bloco estrutural (5000 X) 
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Figura 5.34 – Bloco estrutural (7500 X) 

 

 

5.5.8 Índice de Atividade Pozolânica com Cimento Portland  

De acordo com a NBR 12653 (ABNT, 1992d),  o índice de at iv idade 

pozolânica ( IAP) com o c imento Port land é uma das ex igências  

f ís icas para a c lassi f icação de um mater ial  como sendo pozolânico.  

A metodologia para a determinação do IAP com cimento Port land é 

dada pela NBR 5752 (ABNT, 1992b).  O método tem como objet ivo 

comparar a resistência de duas argamassas com dosagem e 

consistência padronizadas.  A argamassa de controle,  chamada de 

“A”, é preparada com areia normal,  de acordo com a NBR 7214 

(ABNT, 1982),  usando-se como aglomerante apenas o c imento 

Port land,  no t raço de 1:3 (em massa). Para o preparo da segunda 

argamassa (argamassa “B”),  o volume absoluto do c imento Port land 

deve ser subst i tuído em 35% pelo mater ial  pozolânico.  
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A quant idade de água necessár ia para cada argamassa é dada pelo 

índice de consistência,  que deve ser de (225 ± 5)  mm, determinado 

de acordo com a NBR 7215 (ABNT, 1996).   

De acordo com a norma, é recomendada a moldagem de t rês corpos-

de-prova ci l índr icos de 50 x  100 mm, que seguem para cura em 

câmara úmida durante (24 ± 2) horas,  à temperatura de (23 ± 2)  ºC.  

Após este prazo,  são ret i rados das formas e t ransfer idos para 

recip ientes hermet icamente fechados,  sendo submet idos à cura 

durante mais 27 dias,  com temperatura de (38 ± 2) ºC.    

A determinação da resis tênc ia à compressão dos corpos-de-prova e 

seus resultados seguem as recomendações da NBR 7215 (ABNT, 

1996).   

O t ipo de cimento Port land ut i l izado no preparo das argamassas foi  o 

CP V - ARI,  que,  segundo a NBR 5733 – Cimento Port land de Alta 

Resistência Inic ia l  (ABNT, 1991b), deve possui r  de 95 a 100% de 

c l ínquer e sul fatos de cálc io (componentes em massa),  sendo 

permit ido até 5% de adição de material  carbonático (mínimo de 85% 

de CaCO3 ) .  Algumas das caracter ís t icas do c imento ut i l izado são 

apresentadas na tabela 5.14.  

 
Tabela 5.14 – Cimento Portland CP V – ARI  

Resíduo na peneira 75 µm (%) 0,2 

Resíduo na peneira 45 µm (%) 3 

Área Específica (cm²/g) 4671 
Finura 

Blaine (cm²/g) 4500 

Tempo de início de pega (h)  02:07 

Expansibilidade a quente (mm)  <2 

1 dia  26 

3 dias 41 

7 dias 46 
Resistência à Compressão (MPa) 

28 dias 54,2 
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A moldagem dos corpos-de-prova e real ização do ensaio de índice de 

consistência foram real izados no Laboratór io de Concreto do DEMC 

(Departamento de Engenharia de Mater iais e Construção).  

O índice de at iv idade pozolânica é obt ido por:  

 

Onde:  

•  f c B  =  resis tência média,  aos 28 dias,  dos corpos-de-prova 

moldados com cimento e mater ia l  pozolânico (argamassa B);  

•  f c A  =  resis tência média,  aos 28 dias,  dos corpos-de-prova 

moldados só com c imento (argamassa A). 

 

A água requer ida é dada por:  

 

Onde:  

•  A e B = quant idades de água necessárias para a obtenção de 

índices de consis tência normais de (225 ± 5)  mm para as  

argamassas A e B,  respect ivamente.  

 

Os valores obt idos para o índice de consistência estão representados 

na tabela 5.15.  

 
Tabela 5.15 – Índice de consistência 

AMOSTRA RELAÇÃO 
ÁGUA/AGLOMERANTE 

ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA 
(mm) 

Referência 0,52 230 

Bloco de Vedação 0,54 230 

Bloco Estrutural 0,54 230 

 

(B/A) x 100 (%) 

(fc B / fc A)  x 100 (%) 
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O ensaio de res istência à compressão foi  real izado do Laboratório de 

Materia is  Metál icos do DEMC. A tabela 5.16 apresenta o resul tado 

dos ensaios.  

 
Tabela 5.16 – Índice de pozolanicidade 

AMOSTRA 
ÁGUA REQUERIDA 

(%) 

RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

(MPa) 
IAP (%) 

Referência --- 49,7 --- 

Bloco de Vedação 100,2 39,1 78,7 

Bloco Estrutural 100,3 39,5 79,5 

 

O valor  do IAP das duas amostras é super ior  ao determinado pela 

NBR 12653 (1992d), que é de 75%,  assim como os  valores de água 

requer ida, que estão abaixo de 110%.  

 

5.5.9 Índice de Atividade Pozolânica em Cimento Portland Pozolânico  

A NBR 5753 (ABNT, 1992c) v isa à obtenção do índice de at iv idade 

pozolânica em cimentos Port land pozolânicos, por  meio de um 

método químico,  que busca determinar o consumo de hidróxido de 

cálcio da amostra.   

A pozolanic idade é obt ida pela comparação da quant idade de 

Ca(OH)2  presente na fase l íquida em contato com o cimento 

hidratado e a quant idade de Ca(OH)2  que poderia saturar  um meio da 

mesma alcal inidade. 

O ensaio foi  real izado nos Laboratór ios de Química da ABCP. O 

resul tado é expresso por uma isoterma de solubi l idade do Ca(OH)2 ,  à 

temperatura de 40 ºC,  na presença de uma solução alcal ina. 

As amostras enviadas para ensaio foram compostas por 65% de 

c imento Port land CP V -  ARI e 35% de material  pozolânico,  

misturados.  O percentual da pozolana (35%) fo i  escolhido de acordo 

com o valor prescr i to pela NBR 5752 (ABNT, 1992b), possib i l i tando a 
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comparação dos resultados entre este método e o anter ior ( i tem 

4.5.9) .   

As f iguras 35 e 36 apresentam os resultados dos ensaios.  

 

 

Figura 5.35 – Amostra de bloco de vedação 
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Figura 5.36 - Amostra de bloco estrutural 

 

Ambas as amostras foram consideradas como c imento Port land 

pozolânico,  corroborando com os resultados obt idos nos ensaios do 

i tem 4.5.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           

 

118 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Poucos t rabalhos na área fazem referências ao benef ic iamento 

(moagem) do mater ial  estudado,  apresentando somente resultados de 

caracterização e apl icação.  

Os t rês métodos ut i l izados para a caracter ização granulométr ica 

(peneiramento à úmido,  Cyc losizer Warman e granulômetro a laser)  

possuem acuidades di ferenciadas,  não havendo uma comparação 

direta entre e les.  Contudo,  embora di ferentes entre si ,  todos os 

resul tados mostraram-se adequados aos exig idos pela ABNT para 

caracterização granulométr ica do materia l  pozolânico (% ret ido na 

peneira 45 µm < 34%).   

Métodos para caracter ização granulométr ica como o peneiramento à 

úmido e o Cyclos izer W arman permi tem a inspeção visual e anál ise 

dos grãos ret idos por faixa, fato que não ocorre no granulômetro a 

laser.  

A amostra de bloco de vedação apresentou uma área superf ic ial  

específ ica cerca de 100% maior que o resul tado da amostra do bloco 

estrutural  (8,46 m²/g cont ra 4,26 m²/g).  Em ambos os casos,  são 

valores superiores aos do cimento Port land, que normalmente variam 

entre 0,35 e 0,60 m²/g,  mas abaixo dos valores médios obt idos com o 

metacaul im (cerca de 20 m²/g) .   

A anál ise química obt ida pelo EDS mostrou a predominância de SiO2 ,  

A l2O3  e Fe2O3 .  O somatório destas f rações foi  de 94,86% e 92,32%, 

para as amostras de bloco de vedação e estrutural ,  sendo super iores  

às exigências químicas para a classi f icação de uma amostra como 

sendo pozolânica,  que,  segundo a NBR 12653 (1992d),  é de 75%. 

Os resultados dos índices de at iv idade pozolânica com cimento 

Port land at ingi ram 78,7 e 79,5%, respect ivamente para as amostras  

de bloco de vedação e estrutural .  Estes valores são superiores ao 

exig ido pela NBR 5752 (ABNT, 1992b),  que é de 75%.  
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No ensaio para determinação do IAP em cimento Port land pozolânico,  

embora as  amostras tenham sido preparadas com o teor  máximo 

permit ido (35% de adições pozolânicas),  os resul tados foram 

sat isfatórios, c lass i f icando ambas as amostras como pozolânicas.  

Os ensa ios de caracterização das amostras demonstraram o 

potencial  de ambos os materiais  na ut i l ização como adições 

pozolânicas em c imento Port land, argamassas e concretos.   

A lém de possíveis  ganhos econômicos e ambientais,  a ut i l ização de 

adições pozolânicas está relacionada à durabi l idade das estruturas, 

uma vez que as pozolanas consomem o Ca(OH)2  e formam 

compostos do t ipo do C-S-H, só que menos alcal inos,  que auxi l iam 

na diminuição da permeabi l idade do mater ial  por meio do 

preenchimento de espaços capi lares.  

A quant idade de resíduos gerados pela indústr ia cerâmica estudada é 

relevante,  chegando a 20 toneladas por dia.   

O processo de fabr icação de blocos de cerâmica vermelha não possui  

controle tecnológico r igoroso,  contr ibuindo para o e levado índice de 

perdas. As indústr ias dever iam invest i r  na tecnologia de produção,  

pr inc ipalmente na queima mais ef ic iente dos ar tefatos, economizando 

matéria-prima, combust ível  e energia,  com conseqüente redução dos 

resíduos gerados.  

A diminuição nas perdas ter ia efei tos benéf icos maiores que a 

recic lagem do resíduo.  Entretanto,  a possib i l idade do aproveitamento 

deste resíduo como adição pozolânica,  transformando-o num produto,  

cr ia novas al ternat ivas para a gestão ambiental  das industr iais  

cerâmicas, dando uma dest inação mais nobre e adequada que a sua 

s imples deposição em aterros sanitár ios.  

As conclusões apresentadas referem-se apenas aos resultados 

obt idos,  para os mater ia is  especí f icos anal isados neste trabalho,  

paras as condições de ensaios adotadas, e para as técnicas de 

execução ut i l izadas.  Sua representat iv idade deve ser conf i rmada por  
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meio de novas pesquisas,  que apresentem resultados que possam 

complementá-la e conf i rmá- la. 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           

 

121 

7. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 
 

Para a caracterização completa dos resíduos estudados,  visando sua 

ut i l ização como adição pozolânica ao c imento Port land, argamassas 

e concretos,  propõe-se a complementação da pesquisa com as 

seguintes sugestões:  

Para os ensaios  de caracterização,  ut i l ização de amostras do 

materia l  com granulometr ia  infer ior a 45 µm (100% passante na 

peneira #325), v isando determinar a inf luência da granulometr ia da 

reat iv idade do mater ial ;  

Aval iação da inf luência dos teores de material  pozolânico em 

subst i tuição ao c imento Port land, variando-se os percentuais de 

subst i tuição; 

Anál ises termogravimétr icas,  com v istas ao possível  benef ic iamento 

térmico dos resíduos, visando à melhor ia da at iv idade pozolânica dos 

mesmos;  

Estudo sobre a durabi l idade de artefatos confeccionados com estes 

materia is  pozolânicos,  contemplando pesquisas sobre as reações 

álcal i -agregado, expansão e retração.  

Aval iação dos processos produtivos envolv idos na confecção de 

produtos de cerâmica vermelha,  visando a redução dos resíduos 

gerados; 

Estudos sobre o balanço energét ico das at iv idades de benef ic iamento 

(moagem, t ratamento térmico, etc. )  e a viabi l idade econômica na 

ut i l ização destes materia is em escala indust r ia l .  
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ANEXOS 
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Anexo A – Resultado dos Ensaios de Área Superf icial  Específica  
 

Amostra 01 – Bloco de Vedação 
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Amostra 02 – Bloco Estrutural 
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Anexo B – Resultado dos Ensaios de Densidade 
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Anexo C – Resultado dos Ensaios de FRX 
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Anexo D – Análises Químicas (EDS) 

Amostra do Bloco de Vedação 
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Amostra do Bloco de Estrutural  

 


