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RESUMO 

As argamassas podem ser consideradas como a mistura de aglomerantes e 
agregados com água, possuindo capacidade de endurecimento e aderência. Como 
alternativa, é proposto produção de argamassas utilizando como agregado miúdo 
resíduos de construção civil (RCC), rico em silicoaluminatos, gerado nas obras de 
demolições e reformas, e cinza volante (CV) como material pozolânico, obtida a 
partir da combustão do carvão mineral em caldeiras de leitos fluidizados, em 
substituição parcial ao cimento Portland. Neste contexto, o resíduo de construção 
civil foi beneficiado e caracterizado pelas análises de espectrofotometria de raios-X e 
difração de raios-X, a cinza volante foi caracterizada pela análise granulométrica e 
espectrofotometria de raios-X. Para produção das argamassas formularam-se 
composições de RCC nas proporções de 95, 90, 85, 80, 75 e 70%; CV de 0, 5, 10, 
15, 20 e 25% e 5% de cimento Portland CP II Z 32, sendo que em cada composição 
do traço de argamassa foi adicionado 0,8% em volume de água e para o ensaio 
reológico utilizou-se as mesmas proporções de resíduos (RCC e CV) com 35% em 
volume de água. Após a cura de 28 dias os corpos de prova foram submetidos a 
ensaios físicos de absorção, porosidade e massa específica aparente; ensaio 
mecânico de resistência à compressão e análise de difração de raios-X e 
microscopia eletrônica de varredura, cujos resultados obtidos mostraram-se ser 
viável a utilização da cinza volante e RCC na construção civil, na produção de 
argamassas.  

 

Palavras-Chave: Resíduo da Construção Civil, Cinza Volante, Argamassa, Pozolana. 

 
INTRODUÇÃO 

Uma das grandes dificuldades enfrentadas pelas empresas e administrações 

governamentais, refere-se ao destino correto dos resíduos sólidos gerados pelas 

indústrias, resíduos domésticos e resíduos gerados por obras de construção civil e 

demolições. 

O uso do resíduo de construção civil é, hoje, um grande desafio, uma vez que 

este deve ser utilizado como agregado junto a materiais convencionais sem que 
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cause prejuízo à qualidade do produto que se deseja obter, satisfazendo requisitos 

como: resistência mecânica, trabalhabilidade, aderência entre outros.  

Os resíduos de construção civil juntamente com alguns resíduos da indústria 

de mineração e metalurgia podem ser de importante aplicação na construção civil, 

pela sua rica composição mineralógica: silicoaluminatos, óxidos de ferro e titânio e 

carbonatos, que em misturas com outros resíduos como cinza volante provenientes 

de caldeiras de leito fluidizado, que são descartadas em grande quantidade, podem 

formar uma importante matéria prima para a produção de argamassas destinadas a 

varias aplicações como: assentamentos de pisos, reboco e nivelamento de paredes, 

formação de contra pisos, etc. 

Na tentativa de contribuir com o aumento no conhecimento sobre a produção 

de argamassas e de sugerir uma forma de destino aos resíduos de construção civil e 

resíduos oriundos da indústria de mineração e metalurgia, este trabalho foi 

desenvolvido com a idéia de maximizar a utilização dos resíduos (construção e 

cinza) e minimizar o uso de cimento Portland na produção de argamassas para a 

indústria da construção civil. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento do trabalho experimental, os materiais utilizados 

foram: Resíduo de Construção Civil (RCC); Cinzas Volantes (CV) e Cimento 

Portland composto (CPII Z 32). A pesquisa foi desenvolvida conforme a Fig. 1. 

 

 Figura 1 – Fluxograma da parte experimental. 
 

Os RCC foram coletados na UFPA e foram provenientes da reforma do 

laboratório de Engenharia Química (LEQ). O material coletado passou por processos 
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de operações unitária de acordo com a norma ABNT (1). Todo o material separado 

(concreto, argamassas, rebocos e materiais cerâmicos) foi britado e moído com 

moinho de disco MARCONI Modelo MA700 série (100690037); Moinho de bolas 

CIMAQ S.A Modelo Work Index série (005) e classificado em peneiras a fim da 

amostra de agregado miúdo reciclado obedecer aos requisitos da norma ABNT (2). 

A cinza volante, usada foi proveniente da refinaria de alumina Hydro, localizada 

no município de Barcarena-Pa. A sua produção ocorre em caldeiras de leito 

fluidizado circulante a partir da combustão do carvão mineral. O cimento Portland 

utilizado foi classificado como tipo CP II – E 32, conforme a norma ABNT (3). 

A caracterização do RCC foi feita através das análises química e mineralógica 

as quais são: espectrofotometria de fluorescência de raios-X e difração de raios-X. A 

cinza volante foi caracterizada pela análise de espectrometria de fluorescência de 

raios-X e granulométrica. 

Para a confecção dos corpos de prova (Erro! Fonte de referência não 

encontrada.) utilizou-se fôrmas cilíndricas de policloreto de vinila (PVC) com 

dimensões de 10 cm de altura e 5 cm de diâmetro. As proporções utilizadas e 

descritas na Erro! Fonte de referência não encontrada. para a composição dos 

corpos de prova foram baseadas de acordo com Carvalho (4) para a confecção dos 

corpos de prova. Foram produzidas seis amostras (sextuplicata) de cada traço, 

sendo produzida uma argamassa de referência (sem adição de cinza) para 

comparação com argamassas adicionadas de cinzas de carvão mineral em 

substituição ao cimento (Tab. 1). Os traços foram submetidos ao tempo de cura que 

foi de 28 dias para posteriormente as amostras serem ensaiadas. 

 

 
Figura 2 – Fôrma de PVC. 
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Tabela 1 – Composição dos corpos de prova. 

TRAÇOS 
REJEITO 

(%) 
CIMENTO 

(%) 
CINZA 

(%) 

Tr1 95 5 0 

Tr2 90 5 5 
Tr3 85 5 10 
Tr4 80 5 15 
Tr5 75 5 20 
Tr6 70 5 25 

Nota: Na preparação dos corpos de prova foram utilizados  

 

Após o tempo de cura dos corpos de prova de argamassa, foram executados 

os ensaios físicos-mecânico de absorção e porosidade segundo a ABNT (5, massa 

específica segundo ABNT(6) e resistência à compressão segundo ABNT (7), para 

avaliar as propriedades cerâmicas e verificar como se comportavam com diferentes 

teores de cinza volante, as análises de difração de raios-X e microscopia eletrônica 

de varredura para identificar a formação dos cristais de alita e belita e assim 

confirmar a atividade pozolânica da cinza volante e o ensaio reológico para avaliar o 

tempo de cura das argamassas e a formação das estruturas tridimensionais (alitas e 

belitas). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização dos resíduos 

Resíduo da construção civil 

A Tabela 2 apresenta os teores de óxidos encontrados no RCC pela análise de 

fluorescência de raios-X. Observou-se que o RCC é composto em sua maioria 

(93,41%) por óxidos de silício, e em sua minoria por óxidos de alumínio (0,59%), 

ferro (0,32%) e potássio (0,19%) o que o caracteriza como um bom agregado miúdo 

para produção de argamassas. O alto teor de óxido de silício (SiO2) encontrado deve 

está associado, principalmente, aos agregados naturais do concreto e da argamassa 

de paredes presentes no RCC. A perda ao fogo (PF) foi de 5,49%, estando, isto está 

relacionado à liberação da água de constituição e gás carbônico dos silicatos de 

cálcio hidratado, cal hidratada e carbonatos. 
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Tabela 2 – Composição química do RCC. 

ELEMENTOS TEOR** (%) 

SiO2 93,41 
Al2O3 0,59 
Fe2O3 0,32 
K2O 0,19 
PF* 5,49 

*Perda ao fogo 
**Análise do resíduo realizada no Instituto de Geociências da 
UFPA. 
 

A Fig. 3 representa a caracterização da amostra por difração de raios –X. Esta 

análise foi utilizada para identificar as fases mineralógicas dos principais compostos 

do resíduo de construção civil. De acordo com as intensidades das raias de difração, 

verifica-se que, dos compostos cristalinos, o quartzo é mais frequente, o que 

caracteriza o rejeito de construção civil como um dos materiais constituintes da 

argamassa. 

 

 
 

Figura 3 – Difratograma do RCC. 
 

Cinza volante 

Na Tabela  abaixo são apresentados à composição química da cinza do carvão 

mineral, obtidas a partir da análise de espectrofotometria de raios –X. A análise 

química de fluorescência de raios –X mostrou que a cinza volante contém em sua 

composição química vários óxidos, sendo em maiores proporções os óxidos de 

alumínio, sílica e cálcio, o que caracteriza a cinza volante como pozolana. Segundo 

ASTM (8) pozolanas são definidas como materiais sílicos ou sílico-aluminosos os 

quais possui pouco ou nenhum valor cimentante, mais que na forma finamente 
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dividida e na presença de umidade reage quimicamente com hidróxido de cálcio 

para formar componentes que possuem propriedades cimentantes. 

 

Tabela 3 – Composição química da CV. 

ELEMENTOS TEOR (%) 

Na2O 0,941 
MgO 1,836 
Al2O3 6,399 
SiO2 42,53 
P2O5 0,194 

S - 
K2O 1,61 
CaO 19,005 
TiO2 0,897 
MnO 0,073 
Fe2O3 7,081 
PF* - 

C. Orgânico - 
CO2 total - 
Cl (ppm) 0,056 

SO3 9,208 
ZnO 0,014 
Rb2O 0,011 
SrO 0,046 
BaO 0,095 

*Perda ao fogo. 
 

A Tabela  apresenta a análise granulométrica da cinza volante utilizada no 

trabalho e a Figura  o histograma da análise granulométrica da cinza volante. Nesta 

análise pode-se perceber que a cinza volante apresenta granulometria abaixo da 

malha 400# (abertura 38µm). Portanto, a cinza volante pode ser usada como 

pozolana na mistura para a produção da argamassa. Segundo a ABNT (9) este 

resultado caracteriza a cinza volante como um material pozolânico, visto que o 

material retido na peneira de 45µm está abaixo da porcentagem máxima exigida de 

34%. 

 
Tabela 4 – Análise granulométrica da cinza volante. 

MALHA 
#(Tyler) 

ABERTURA 
(µm) 

M. 
RETIDA 

 (g) 

M. 
RETIDA 

(%) 

M. 
ACUMULADA 

(%) 

M. PASSANTE 
ACUMULADO 

(%) 

100 149 0,01 0,01 0,01 99,99 
200 74 2,13 2,13 2,14 97,86 
250 63 0,7 0,7 2,84 97,16 

325 45 9,25 9,25 12,09 87,91 
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400 38 7,55 7,55 19,64 80,36 
-400 -38 80,36 80,36 100 0 

 

 
 

Figura 4 – Histograma da análise granulométrica da cinza volante. 
 

Ensaios físicos e mecânico 

Na Tabela  são apresentados os resultados médios obtidos dos ensaios 

físicos-mecânico das argamassas em diferentes traços. 

 
Tabela 5 – Resultados dos ensaios físico-mecânicos. 

TEOR 
REJEITO 

(%) 

TEOR 
CINZAS 

(%) 

TEOR 
CIMENTO 

(%) 

ABSORÇÃO 
(%) 

POROSIDADE 
(%) 

MASSA 
ESPECÍFICA 

 

RESISTÊNCIA 
À 

COMPRESSÃO 
(MPa) 

95 0 5 15,65 23,48 1,50 10,49 

90 5 5 17,35 24,50 1,41 7,49 

85 10 5 20,90 29,00 1,39 6,49 

80 15 5 23,30 31,34 1,35 5,74 

75 20 5 28,18 36,18 1,28 3,75 

70 25 5 38,45 43,06 1,12 3,25 

 
A partir dos resultados da Tab. 5 produziram-se os gráficos de absorção, 

porosidade, massa específica aparente e resistência à compressão versus teor de 

cinzas. 

Absorção 

Os resultados mostraram que ocorreu um aumento na absorção de água em 

todos os traços de argamassas formulados para 28 dias de cura (Fig. 5). Esse 

aumento de absorção de água pode estar relacionado à quantidade de finos 

incorporados a partir da adição gradativa da cinza volante aumentando o número de 

vazios no material, justificando o aumento da absorção de água. 
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Figura 5 – Resultados da absorção aparente. 
 

Porosidade 

Observa-se um aumento da porosidade em cada traço de argamassa com a 

adição de cinza volante, isso é devido à quantidade de maiores espaços livres entre 

as partículas formados durante o processo de cura, resultando em uma maior 

porosidade aparente (Fig. 6). 

 

 
 

Figura 6 – Resultados da porosidade aparente. 
 

Massa específica 

À medida que se aumenta o teor de cinza volante nos traços as massas 

específicas aparente das argamassas diminuem isto pode estar associado à perda 

de água durante o processo de cura dos corpos de prova ao ar aumentando o 

volume de vazios (Fig. 7). 
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Figura 7 – Resultados da massa específica. 
 

Resistência à compressão 

Observa-se que o aumento do teor do resíduo cinza volante gerou uma 

redução na resistência das argamassas (Fig. 8). Este comportamento indica que a 

substituição parcial do cimento por cinzas volantes influencia na resistência à 

compressão. Segundo Farias Filho (10) e Coimbra (11) estudos mostraram melhoras 

na resistência à compressão simples de argamassas quando da utilização de 

pozolanas em substituição parcial do cimento, sendo possível substituir o cimento 

em teores de até 40%. Outro fator que pode estar associado à redução da 

resistência mecânica é formação de vazios durante o processo de cura dos corpos 

de prova. 

 

 
 

Figura 8 – Resultados da resistência à compressão. 
 

Difração de raios-X 

Na difratometria de raios –x o objetivo foi identificar os compostos presentes 

nas matrizes das argamassas, para visualizar como os elementos presentes na 

cinza volante in natura reagiriam com o cimento na presença de água. A 
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combinação de elementos, formando outros compostos, pode mostrar se as reações 

químicas aconteceram entre o resíduo e o cimento, caracterizando a ação 

pozolânica da cinza volante. 

A Erro! Fonte de referência não encontrada.Erro! Fonte de referência não 

encontrada. mostra os difratogramas dos seis corpos de provas. Com a obtenção 

dos picos de intensidade de cada fase pôde-se analisar as fases químicas presentes 

nos diferentes traços de argamassa. Observa-se que nas seis amostras há formação 

de cristais de belita (B) e alita (A) comprovando que a cinza volante apresenta 

atividade pozolânica. 

Nos difratrogramas dos traços 1 e 2 com 0 e 5% de cinza volante é possível 

observar o início da formação dos picos dos cristais das alitas e belitas, sendo o pico 

máximo nas composições de 10 e 15% em peso de cinza volante. Nas composições 

20% e 25% de cinza volante a formação desses cristais é reduzida (diminuição dos 

picos), isso pode ser devido a pouca quantidade de cimento na composição das 

argamassas provocando a formação de poucos cristais de belita e alita. 
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Figura 9 – Difratogramas dos corpos de prova aos 28 dias de cura. 

 

Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Na análise de microscopia eletrônica de varredura o objetivo foi identificar os 

cristais de belita (C2S) e alita (C3S) formados nos seis traços de argamassa. A 

formação desses cristais nas estruturas das argamassas influencia no desempenho 

de sua resistência mecânica.  

As micrografias obtidas abrangeram ampliações de 1.5k a 2.5k vezes e foram 

realizadas nos corpos de prova fraturados. Nota-se que a formação desses cristais é 
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crescente nas composições de 0%, 5%, 10% e 15% com o aumentam da adição de 

cinza volante, comprovando a atividade pozolânica desse resíduo (CV) e 

confirmando o resultado obtido na análise de difração de raios-X, conforme pode ser 

observado na Fig. 10. 

Observa-se ainda que a formação dos cristais de alita e belita é mais visível 

nas composições dos traços 3 e 4 com 10 e 15% de cinza volante, respectivamente 

confirmando a atividade pozolânica da cinza volante com os resultados dos 

difratogramas dessas composições. 

 

 
 

Figura 10 – Microscopia eletrônica de varredura dos Traços. 
 

Ensaio reológico 

A Figura  mostra os resultados do ensaio reológico para os seis traços de 

argamassas. 
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Figura 11 – Análise reológica de cada traço. 
 

De acordo com a Fig. 11 as composições das argamassas apresentaram um 

crescente aumento do torque de acordo com o tempo de execução de ensaio, sendo 

este aumento pouco evidenciado no traço1 (0% de CV). Este comportamento é mais 

pronunciado à medida que se adiciona de forma crescente CV aos traços 

posteriores, sendo observado um torque máximo no traço 6 (25% de CV). 

Observou-se que uma das causa do aumento do torque em relação ao tempo 

de ensaio é devido ao aumento da absorção de água no sistema. Esse aumento de 

absorção de água é explicado pela a associação da mistura de cinza volante e 

resíduo da construção civil, pois os mesmos apresentam granulometrias finas 

(<325#) e quando misturados à água formam estruturas tridimensionais sendo 

confirmadas no estado endurecido (alitas e belitas). Segundo Criado (12), a elevada 

absorção de água em misturas de granulometrias finas levará a formação de uma 

cadeia cristalina de produtos hidratados. 

 

CONCLUSÃO 
 

O uso da cinza volante em conjunto ao resíduo de construção civil mostrou que 

ocorreu uma considerável mudança nas características física, mecânica e química 

das propriedades das argamassas estudadas em relação ao tempo de cura.  

Os resultados dos ensaios físicos mostraram que as argamassas em todas as 

seis composições apresentaram aumento de valores para absorção e porosidade 
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aparente, na medida em que se aumentou o teor de cinza volante. No resultado de 

resistência à compressão foi observado uma diminuição nos valores, devido a 

formação de espaços vazios durante o processo de cura dos corpos de prova. 

O ensaio de difração de raios –X possibilitou observar os traços formados com 

arranjo de cristais de alitas (C3S) e belitas (C2S) com a adição gradativa da cinza 

volante, comprovando que houve reações pozolânicas nas composições das 

argamassas, sendo a formação desses cristais máxima nos traços 3 e 4 (10 e 15% 

de cinza volante). 

A microscopia eletrônica de varredura dos corpos de prova fraturados 

confirmou a formação dos cristais de alita e belita nas seis formulações de 

argamassas. Porém, as formulações de 10 e 15% de cinza volante esses cristais 

foram mais visíveis. 

No ensaio reológico possibilitou avaliar com o aumento do teor da cinza volante 

nos traços o aumento do torque em relação ao tempo de ensaio, portanto a 

absorção de água no sistema e a formação de estruturas tridimensionais resultando 

na aceleração do tempo de cura das argamassas. 

Os resultados apontaram que a utilização do resíduo da construção civil e de 

cinza volante se configura como uma boa alternativa de reaproveitamento de 

matéria reciclada para a produção de argamassas de baixo custo. É evidente que 

para os traços 3 e 4 com 10, 15% em peso de cinza volante, a microestrutura da 

argamassa se comporta como aglomerante e pode ser perfeitamente utilizada para 

argamassa de assentamento e reboco em diversas aplicações de construção civil.  
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PHYSICOCHEMICAL STUDY OF PARAMETERS FOR THE PRODUCTION OF 
MORTAR USING INDUSTRIAL WASTE AND CONSTRUCTION 

 
ABSTRACT 

 
The mortas can be considered as a mixture of the binders and aggregates with 
water, having capacity of the induration and adherence. Instead, it is suggested the 
production of mortas using civil construction waste, with plenty silicoaluminates, 
obtained in demolitions and reforms of build, and fly ash as material pozzolana, 
obtained of the combustion of mineral coal in fluidized bed boilers, in partial 
replacement of Portland cement. The civil construction wastes were benefited and 
characterized by X-ray spectrometry and X-ray diffraction. The fly ash was 
characterized by granulometric analyze and X-ray spectrometry. The mortars of the 
were prepared using the following compositions of RCC,  95, 90, 85, 80, 75 and 70%; 
CV of  0, 5, 10, 15, 20 and 25% e 5% of Portland CP II Z 32 cement. In all the 
compositions were put 0,8% of water and the rheological testing was used the same 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

2646



proportions residue (RCC e CV) with 35% water. The specimens were cured for 28 
days and after were submitted physical trials of absorption, porosity and bulk density; 
mechanical trials of resistance to compression and analysis of X-ray diffraction and 
scanning electron microscopy. The results obtained show that the recycling of civil 
construction waste and the use of fly ash and RCC is a promising technique in 
production of mortas. 
 
 
 
Keywords: Construction Waste, Fly Ash, Mortar, Pozzolan. 
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