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RESUMO 

Estima-se que a indústria do alumínio gere aproximadamente 13,7 milhões de 

toneladas/ano de resíduo de bauxita (RB) no Brasil. Contudo, sendo o RB rico em 

Al2O3 e SiO2 e parcialmente amorfo, sugere-se uma potencial atividade pozolânica. 

Assim, este trabalho visa avaliar a aplicação de 15%-p de RB, como adição 

pozolânica, ao cimento Portland comum (CPI), simulando um cimento Portland 

composto com pozolana (CPII-Z). Para estudar a ativação pozolânica do RB, este foi 

adicionado sem calcinação, calcinado a 400°C e a 600°C. A resistência à 

compressão uniaxial foi medida em argamassas de CPI com adições de RB, de CPI 

e de CPII (referências), após 28 dias. As análises de porosidade aparente e a 

caracterização dos produtos de hidratação foram realizadas para complementar a 

avaliação. As argamassas empregando RB calcinado apresentaram bons resultados 

de resistência mecânica, atingindo mais de 85% (45 MPa) da resistência do CPI e 

maior resistência que o CPII-Z32. 

 

Palavras Chaves: resíduo de bauxita, lama vermelha, cimentos, ativação pozolânica, 

resistência mecânica. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O resíduo de bauxita (RB) é o principal resíduo em volume gerado pela 

indústria do alumínio, pois para cada 1 tonelada de alumínio produzida são geradas 

de 1 a 2,5 toneladas de RB [1]. No Brasil, com base na produção de alumina, se 

estima que sejam geradas aproximadamente 13,7 milhões de toneladas/ano de RB 

[2]. Devido ao grande volume de RB gerado e sua elevada alcalinidade, que pode 

atingir o pH de 12,95 [3], a disposição do mesmo demanda altos custos para a 

construção de reservatórios seguros. Afim de, reduzir estes custos e visando a 
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sustentabilidade, muitas aplicações para consumir o RB vêm sendo estudadas. 

Dentre estas, pode-se destacar o uso na construção civil, principalmente, na 

produção de cimento Portland devido a sua compatibilidade química, pois o RB é 

rico em Fe2O3, Al2O3 e SiO2, e pela larga escala de produção [3-6]. 

Em 2008, o Brasil produziu cerca de 52 milhões de toneladas de cimento 

Portland, sendo que desta quantidade, 92,4% (48 milhões de ton/ano) são dos tipos 

CPII (composto), CPIII (alto-forno) e CPIV (pozolânico); ou seja, contendo adições 

em substituição ao clínquer [7]. Dentre os aditivos utilizados, empregam-se 

pozolanas nos cimentos CPII-Z e no CPIV, em quantidades de 6-14%-p e de 15-

50%-p, respectivamente [8]. Pozolanas são materiais constituídos de compostos 

silicosos ou silicoaluminosos, que na forma de pós finos dispersos em água 

consomem a portlandita (Ca(OH)2) formando hidratos do tipo C-S-H, que contribuem 

para a resistência mecânica e durabilidade dos produtos cimentícios. A reação 

pozolânica é apresentada na Equação (A) [9], a seguir: 

                                  (A) 

Vale ressaltar que esta tendência de reduzir o teor de clínquer no cimento 

Portland vem ganhando cada vez maior importância para a indústria do cimento. 

Principalmente para atingir metas ambientais estabelecidas de reduzir as emissões 

de CO2 liberado majoritariamente pela descarbonatação do calcário. Como a 

indústria do cimento é responsável por 5% das emissões de CO2 pelo homem [10], o 

uso de grandes porcentagens de adições colabora significantemente para este 

propósito. 

Alguns pesquisadores [4,6] já observaram propriedades pozolânicas no RB, 

principalmente após calcinações a 600°C. Portanto, o objetivo deste trabalho foi 

testar adições de 15%-p de RB ao cimento Portland para verificar e quantificar 

comparativamente a pozolanicidade do RB, após calcinações em diferentes 

temperaturas, avaliando-se, principalmente, os valores de resistência mecânica e os 

produtos de hidratação. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
No presente trabalho, utilizou-se o cimento Portland comum, CPI-32 da 

Nassau-PA, que por ser composto exclusivamente de clínquer e gesso, foi escolhido 
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como cimento base para testar as adições de 15%-p de RB, como possível aditivo 

pozolânico. O cimento composto CPII-Z32, da Votorantim-SP, também foi 

selecionado como referência, devido ao teor de pozolana (6-14%-p) e por atender a 

mesma resistência mecânica mínima de 32 MPa após 28 dias de cura. O RB 

analisado foi gerado pela Alcoa Alumínio S.A., em Poços de Caldas - MG. Este 

resíduo foi coletado de maneira representativa in natura, na consistência de uma 

lama, seguindo para uma secagem completa a 110°C. O material foi desaglomerado 

e acrescentando uma solução de 0,1%-p de ácido oléico em 1%-p de álcool etílico 

moído por 8 horas/kg de RB a uma rotação de 65rpm, de modo que, ao final, todo o 

material passasse por uma malha #200 mesh (75µm de abertura).  

Previamente, o RB foi caracterizado química e fisicamente por: análise química 

semi-quantitativa de fluorescência de raios-X, área superficial pelo método de 

adsorção de nitrogênio (BET), densidade por picnometria de hélio e análise térmica 

em atmosfera de argônio. Os resultados destas caracterizações do RB são 

apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Características físicas e químicas do RB. 

Características RB 

Fe2O3 (%) 25,60 

Al2O3 (%) 22,80 

SiO2 (%) 20,30 

Na2O (%) 11,20 

TiO2 (%) 3,87 

K2O (%) 1,69 

CaO (%) 1,64 

Outros constituintes (%)* 2,60 

LOI a 1100°C (%) 10,30 

Densidade média (g/cm3) 2,99 

Área superficial (m2/g) 29,3 

*nenhum composto com teor superior a 0,5% 

 
Observa-se, que conforme anteriormente considerado, o resíduo é rico em 

Fe2O3, Al2O3 e SiO2; totalizando o teor destes em 68,7%, quase cumprindo os 70% 

exigidos pela norma NBR 12653 (Materiais Pozolânicos - Especificação). Além 

disso, sua elevada área superficial específica de 29,3 m2/g é superior a muitas 

pozolanas de bom desempenho que têm cerca de 20 m2/g [11]. Alguns trabalhos 

mostram ainda, que a calcinação do RB causa um aumento na sua área superficial, 

assim melhorando a atividade pozolânica [4]. Este aumento superficial seria devido à 
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desidratação da gibsita (Al(OH)3) [12], que no caso do RB em estudo se completa a 

400°C, conforme a análise térmica apresentada na Figura 1. Foram devidos a estes 

resultados prévios que se decidiu calcinar o RB a 400°C, além dos 600°C indicados 

pela literatura [4,6]. 

 

Figura 1. Análise térmica do RB. 

 
O RB foi preparado de três maneiras: o RB como recebido (sem calcinação), o 

RB calcinado à 400°C e o RB calcinado à 600°C. As calcinações foram realizadas a 

uma taxa de aquecimento de 1°C/min, com um tempo de patamar de 5h, na 

temperatura máxima (400°C ou 600°C) e uma taxa de resfriamento de 10°C/min. 

Notou-se, que com o aumento da temperatura de calcinação o RB apresentou uma 

coloração vermelha mais intensa, como ilustrado na Figura 2, o que é devido à 

transformação de goethita (FeOOH) em hematita (Fe2O3) [4]. 

 

Figura 2. Da esquerda para a direita: RB como recebido, RB calcinado a 400°C e RB 

calcinado a 600°C. 
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Em seguida, acrescentando 15%-p de RB ao CPI, prepararam-se os cimentos: 

RB-P (com RB como recebido), RB400-P (com RB calcinado a 400°C), RB600-P 

(com RB calcinado a 600°C). Para medir a resistência mecânica e a porosidade dos 

5 cimentos: CPI, CPII, RB-P, RB400-P e RB600-P; prepararam-se argamassas de 

traço 1:3 (cimento:areia) e 0,487 relação em peso de água/cimento, que é o teor 

necessário para que os cimentos com RB adquirissem uma boa consistência para a 

moldagem. A areia utilizada foi preparada com 4 faixas granulométricas, de modo a 

se enquadrar nos requisitos da norma NBR 7214 (Areia Normal para Ensaio de 

Cimento) e as exigências químicas das areias foram asseguradas pelo IPT (Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas) doador das mesmas. Para o estudo dos produtos de 

hidratação prepararam-se pastas, com a relação água/cimento de 0,25. Para a 

moldagem das pastas e argamassas foi empregada água destilada. 

As misturas das argamassas e das pastas foram realizadas em um misturador 

de bancada, pela adição, na sequencia, de água, cimento e areia, já as pastas foram 

preparadas somente com água e cimento. Ambos os processos de mistura, duraram 

em torno de 4 minutos. Na moldagem, o preenchimento do molde foi realizado por 

camadas com auxílio de vibração e um soquete. 

Depois da moldagem, os moldes com o material foram postos em um ambiente 

hermeticamente fechado e saturado de umidade, o qual foi mantido à temperatura 

média de 23°C. Após 24 horas os corpos de prova foram desmoldados e voltaram 

para a cura por mais 27 dias, ao fim da qual o material foi secado em estufa a 50°C 

por 24h e, por fim, destinado aos ensaios. 

A resistência mecânica das argamassas foi medida por compressão uniaxial de 

5 corpos de prova cilíndricos com 22,5 mm de diâmetro e 45,0 mm de altura, para 

cada composição. O ensaio foi realizado em uma máquina universal de ensaios 

mecânicos (Material Test System-810), utilizando uma taxa de aplicação de força de 

140 N/s. Os ensaios cumpriram as exigências da norma NBR 7215 (Cimento 

Portland – Determinação da Resistência a Compressão), exceto as dimensões dos 

corpos de prova que foram reduzidas, porém mantendo as proporções de 

diâmetro:altura de 1:2. Para a medida da porosidade aparente das argamassas 

utilizaram-se corpos de prova cilíndricos de 20,0 mm de diâmetro e 20,0 mm de 

altura e aplicou-se o método de Arquimedes. Este método calcula a porosidade 

aparente (Pa), de acordo com a Equação (B), abaixo, utilizando os valores de: peso 
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seco (Ps); peso imerso (Pi) e peso úmido (Pu) em um líquido, que no caso foi o 

querosene para evitar uma hidratação posterior do cimento. 

   
       

       
          (B) 

As pastas foram moldadas em um molde de 25,0 mm de diâmetro e 25,0 mm 

de altura. Após os 28 dias de cura a 23°C, o corpo de pasta hidratada foi moído até 

passar em uma peneira de malha #200 mesh. 

Para estudar os produtos de hidratação foram realizadas análises de DRX e 

TG/DTG nos pós de pasta hidratada. A análise de DRX foi efetuada em um 

difratômetro de raios-X da marca Bruker, modelo D8 FOCUS. As condições para as 

análises foram: radiação do Cu Kα (λ = 1,5406 Å), com filtro de níquel; tensão de 40 

kV; corrente de 40 mA; varredura com passo de 0,02° (2θ); tempo por passo de 28s; 

intervalo de varredura 5 a 75° (2θ). A TG/DTG foi realizada em um equipamento da 

marca Netzsch modelo STA449 F3 Jupiter, empregando-se uma taxa de 

aquecimento de 10°C/min, partindo da temperatura ambiente até 800°C, em 

atmosfera de ar sintético (20% de O2 e 80% de N2) com um fluxo de 20 ml/min. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Resistência mecânica e porosidade 
 

A Figura 3 apresenta os resultados de resistência mecânica e porosidade após 

28 dias de cura. Para cada média de resistência mecânica (pontos azuis do gráfico), 

pretendia-se realizar 5 medidas, porém houveram perdas de corpos de prova e por 

falta de CPI (material de difícil aquisição), não foi possível repetir as medidas. Assim, 

a média do RB-P contam com duas medições e a do RB600-P com quatro. Por isso, 

no gráfico estão marcadas as médias e as barras de erro indicam os valores 

máximos e mínimos obtidos. Para as medidas de porosidade aparente foram 

possíveis 5 medidas, contudo para padronizar, as indicações de máximos e mínimos 

foram mantidas. 
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Figura 3. Resistência a compressão uniaxial (azul) e porosidade aparente 

(vermelho) de argamassas curadas por 28 dias.  

Antes, de se analisar os resultados de resistência mecânica e porosidade, vale 

destacar que durante a moldagem, apesar do teor de água ser mantido fixo, os 

materiais com adições de RB geraram massas visualmente mais secas do que 

aquelas preparadas com os cimentos comerciais (CPI e CPII-Z). Entretanto, os 

resultados de porosidade aparente foram próximos para todas as argamassas, 

variando entre 7,5 a 11,6%, exceto a RB600-P que obteve uma porosidade menor 

(6,8%). Esta menor porosidade provavelmente melhora a resistência mecânica da 

argamassa RB600-P, o que dificulta a comparação com as outras argamassas mais 

porosas. 

Pelos valores de resistência a compressão uniaxial, nota-se que ambas as 

argamassas que utilizaram RB calcinado (RB400-P e RB600-P) apresentaram 

resistência superior àquela em que empregou o RB como recebido, mostrando que a 

calcinação desempenhou um efeito positivo na resistência mecânica, possivelmente, 

pela ativação pozolânica como sugerido por Pera, Boumaza, e Ambroise [4]. Além 

disso, as argamassas RB400-P e RB600-P apresentaram praticamente as mesmas 

resistências. Todavia, pela menor porosidade da RB600-P, deduz-se que a RB400-P 

deva ser mais resistente caso as porosidades fossem mais próximas. Esta 

constatação sugere que uma calcinação a 400°C, proporcione a máxima ativação 

pozolânica do RB. Inclusive estas argamassas, com 15%-p de RB calcinado em CPI, 

obtiveram resistência maior do que o CPII-Z com adição máxima de 14%-p de 

pozolana, sendo que ambos os cimentos comerciais eram classe 32. Portanto, o RB 
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calcinado está contribuindo mais para a resistência mecânica do que a pozolana 

comercial do CPII-Z. 

Para complementar a análise do RB sobre a resistência mecânica, a Figura 4 

mostra as resistências mecânicas relativas do CPI, RB-P, RB400-P e RB600-P. 

Tendo como referência de resistência mecânica o CPI (100%), as argamassas com 

RB calcinado alcançaram resistências relativas maiores que 85%, indicando um 

ótimo desempenho do RB calcinado. No entanto, as finas partículas do RB poderiam 

estar causando um efeito de fíler, ou seja, melhorando o empacotamento das 

partículas na argamassa, o que além da pozolanicidade, também contribui para a 

resistência mecânica. 

 

Figura 4. Resistência mecânica relativa, após cura de 28 dias, do cimento CP I 

(puro), com relação ao CP I com adições de 15%-p dos RB. 

Difração de raio-X 
 
A Figura 5 apresenta os difratogramas de raios-X das pastas hidratadas, em 

que se identificaram as fases: Ca(OH)2 (portlandita), C6AS3H32 (etringita), CaSO4.2H2O 

(gesso), C3S (alita), C2S (belita) e MgO (periclasio). Comparando os difratogramas, 

observa-se que os principais picos de portlandita (2θ1 = 17,9 e 2θ2 = 34,0) são 

relativamente menores nas pastas que tiveram adição de RB sugerindo que o RB 

está consumindo mais portlandita que a pozolana do CPII-Z. Nota-se, porém que as 

pastas com RB apresentam maiores picos de gesso, indicando que a presença do 

RB dificulta o consumo de gesso para a formação de estringita. 
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Figura 5. Difratograma das pastas hidratadas, com os picos dos produtos de 

hidratação representados por: 1- Ca(OH)2 (portlandita); 2- C6AS3H32 (etringita); 3- 

CaSO4.2H2O (gesso); 4- C3S (alita); 5- C2S (belita); 6- MgO (periclasio). 

Análise termogravimétrica e termogravimétrica diferencial (TG/DTG) 
 
Os resultados de TG/DTG estão no gráfico da Figura 6, com as 

correspondentes decomposições da DTG identificadas. A decomposição do C-S-

H/etringita e do calcário (CaCO3) não apresentaram alterações significativas quanto 

ao tamanho, o que indica que as quantidades foram próximas, porém a morfologia e 

o tamanho dos cristais deva ser diferente, pois há um considerável deslocamento na 

temperatura. A decomposição do gesso só é detectada para os materiais com RB, 

corroborando com os resultados de DRX, nos quais o uso de RB estaria inibindo o 

consumo total de gesso para formar etringita. Contudo, a observação de maior 

relevância é a significativa redução na quantidade de portlandita nos materiais com 

adição de RB, comparando-se com as pastas de cimentos comerciais. 
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Figura 6. Análises termogravimétricas (TG) no eixo da esquerda e 

termogravimétricas diferenciais (DTG) no eixo da direita, das pastas hidratadas. 

Com base na perda de massa (TG), ainda foi possível estimar a quantidade de 

Ca(OH)2 encontrada na pasta curada, estes valores são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2. Quantidade estimada de portlandita nas pastas curadas por 28 dias. 

Pastas hidratadas CPI CPII-Z RB-P RB400-P RB600-P 

% Ca(OH)2 3,18 2,52 1,26 1,24 1,17 

 

Nota-se um elevado consumo de portlandita, pois caso o RB fosse inerte, a 

substituição de 15%-p deveria reduzir seu teor para 2,70% (CPI), enquanto que 

reduziu para 1,26% (RB-P), portanto, uma redução de 53% da portlandita. Este 

elevado consumo de portlandita sugere que o RB, principalmente os calcinados, 

estão reagindo pozolanicamente com o Ca(OH)2, formando C-S-H e, assim, 

melhorando a resistência mecânica das argamassas. Devido à reação pozolânica 

constatada, qualquer efeito de fíler do RB deve contribuir menos para a resistência 

mecânica. 
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CONCLUSÃO 
 

Os bons valores de resistência mecânica alcançados pelas argamassas com 

RB calcinado, reforçados pelos resultados de DRX e TG/DTG, que mostraram um 

grande consumo de portlandita, confirmam uma boa pozolanicidade do RB. 

As argamassas com RB calcinado a 400°C mostraram desempenho, no 

mínimo, equivalentes aquelas feitas com RB calcinado a 600°C. Assim, sendo 

preferível, para aplicações, o RB calcinado a 400°C, que proporcionariam economias 

energéticas ao processo. 

Os ensaios deste trabalho não validam a aplicação do RB como aditivo 

pozolânico, pois não cumprem todas as exigências da norma NBR 5736 (Cimento 

Portland Pozolânico). Entretanto, nas mesmas condições de comparação as 

argamassas com RB calcinado apresentaram resistência mecânica superior ao CPII-

Z, mostrando que a adição de RB contribuiu mais para a resistência do que aquela 

de uma pozolana comercial. 
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EVALUATION OF THE USE OF RED MUD AS A POZZOLANIC ADDITIVE IN 

PORTLAND CEMENT 

 
ABSTRACT 

It is estimated that the aluminum industry generates approximately 13.7 million 

tones/year of red mud (RB) in Brazil. Although, being the RB rich in Al2O3 and SiO2 

and partially amorphous, a potential pozzolanic activity is suggested. Thus, this work 

aims to evaluate the application of 15w-% of RB, as a pozzolanic additive, to the 

ordinary Portland cement (CPI), simulating a pozzolanic compost Portland cement 

(CPII-Z). To study the pozzolanic activation of the RB, this one was added without 

calcination, calcinated at 400°C and at 600°C. The compressive strength was 

measured in mortars of CPI with additions of RB, of CPI and CPII (references), after 

28 days of curing. The analysis of the apparent porosity and the characterization of 

the hydration products were done to complement the evaluation. The mortars with 

calcinated RB showed good results of mechanical strength, reaching more than 85% 

(45 MPa) of the CPI’s strength and higher values than the CPII-Z32. 

 
Key-words: bauxite residue, red mud, cements, pozzolanic activation, mechanical 

strength. 
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