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RESUMO 
 
O aproveitamento da cinza volante, gerada a partir da combustão do carvão mineral 
em caldeiras de leito fluidizado, está sendo utilizada na construção civil em 
substituição parcial ao cimento Portland, devido as suas atividades pozôlanica. 
Estudou-se as características físicas, químicas e reológicas de seis composições de 
argamassas, em diferentes proporções de cimento, rejeito da construção civil (RCC) 
e cinza volante (CV). Para os ensaios reológicos de torque versus tempo utilizou-se 
o viscosímetro modelo VT 550, a temperatura de 28ºC com taxa constante 53,4s-1. 
Realizaram-se análises granulométricas, difração de raios-X, fluorescência de raios-
X e ensaios físico-mecânico de absorção, porosidade, massa especifica aparente e 
resistência à compressão. A composição 2 com 90% de RCC e 5% de CV 
apresentou melhor resultado de resistência e trabalhabilidade. Os resultados 
revelaram uma mistura interessante na produção de argamassas para a indústria da 
construção civil minimizando dessa forma os impactos gerados por esses resíduos. 
 
Palavras-chave: argamassas, atividade pozôlanica, reologia, viscosidade aparente. 
 
INTRODUÇÃO 

 
Atualmente diversas formas de resíduos industriais estão sendo estudados e 

pesquisados, como alternativa para serem incorporados à indústria da construção 

civil, oferecendo grande potencial para solucionar problemas do acúmulo do resíduo 

no meio ambiente, assim como a diminuição dos custos finais, como a incorporação 

de cinza volante, objetivo deste estudo (1). 

Um dos principais desafios propostos por essa indústria é aumentar a 

durabilidade de seus produtos, sendo assim nos materiais fabricados a partir do 

cimento Portland, essa substituição pode ser feita de forma parcial substituindo o 

clínque Portland pela adição de minerais. Essas adições fazem com que ocorram 
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significativas modificações, ocasionando características do estado fresco e no 

estado endurecido, como também em sua microestrutura (2). 

O uso de cinzas volantes tem a capacidade de modificar a composição da 

pasta de cimento, influenciando na hidratação, diminuindo a permeabilidade e 

aumentando a sua resistência (3). 

As argamassas distinguem-se por apresentarem características plásticas e adesivas 

quando se encontram no estado fresco e por tornarem-se rígidas e resistentes após 

certo período de tempo. Estes fatos determinam seus principais empregos na 

construção civil (4). 

O estudo das propriedades reológicas das argamassas no estado fluido é de 

fundamental importância, tanto na sua aplicabilidade quanto no seu processamento 

(5). Fatores diversos influenciam na reologia das argamassas, dentre esses fatores 

destacam-se, as características das composições da mistura (teor de água, tipo de 

agregado, cimento e adição de aditivos) e as condições experimentais que foram 

realizadas as misturas. O tamanho e a geometria das partículas que constituem o 

produto têm a capacidade de influenciar na diminuição do fator de aglomeração, 

atuando na diminuição da viscosidade, facilitando o seu escoamento, já a 

quantidade de água tem por finalidade promover as reações de hidratação e facilitar 

as ligações das partículas de cimento e dos agregados (6,7). 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Na pesquisa foram utilizados Resíduos de Construção Civil (RCC) bruto; 

Cinzas Volantes (CV) e Cimento Portland Comum (CP II- E 32).  

O RCC foi coletado na UFPA proveniente da reforma do laboratório de 

Engenharia Química (LEQ). O material coletado passou por processos de separação 

de materiais indesejáveis ao estudo. Todo o material separado (alvenaria e reboco) 

foi conduzido à usina de materiais (USIMAT) para passar por processos de 

operações unitárias de britagem, moagem (Moinho de disco MARCONI Modelo 

MA700 série (100690037); Moinho de bolas CIMAQ S.A Modelo Work Index série 

(005) e classificação segundo a ABNT NBR 7217, a fim da amostra de agregado 

miúdo reciclado obedecer aos requisitos da norma  ABNT (8). 

A cinza volante usada foi oriunda da refinaria de alumina Hydro, localizada no 

município de Barcarena no estado do Pará. A sua produção ocorre em caldeiras de 

leito fluidizado circulante a partir da combustão do carvão mineral. A principal 
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diferença da cinza volante utilizada neste trabalho, com cinzas de outras pesquisas 

e que esta apresenta um alto teor de Cálcio, visto que na queima do carvão mineral 

é injetado na caldeira o calcário para a dessulfurização do material. Para a 

caracterização da cinza volante utilizou-se a metodologia estudada por Siqueira (9). 

O cimento Portland utilizado foi classificado como tipo CP II – E 32, devido este 

não possuir elevado atividade pozôlanica. 

A caracterização da matéria-prima RCC obedeceu à seguinte sequência: 

análise granulométrica; espectrometria de fluorescência de raios –X e difração de 

raios –X. 

A classificação granulométrica foi realizada para determinar o diâmetro médio 

da partícula do agregado miúdo destinado ao preparo das argamassas. O 

procedimento utilizado para esta análise seguiu a norma ABNT NBR 7217. 

Análise de espectrometria de fluorescência de raios-X, foi desenvolvida no 

espectrômetro WDS sequencial, modelo Axios Minerals da marca PANalytical, com 

tubo de raios-X cerâmico, anodo de ródio(Rh) e máximo nível de potência 2,4 KW. 

A amostra foi analisada em dois modos de preparação: 

I) Disco fundido: 1 g de amostra + 6 g de fundente (Tetraborato de lítio – 

Li2B4O7), mistura fundida a 1000 ºC por 10 min. 

II) Pastilha prensada: 3 g de amostra + 0,9 g de aglomerante (cera de 

parafina), mistura prensada com uma carga de 20 toneladas. 

Usou-se o software Super Q Manager da PANalytical para o tratamento de 

dados. 

A análise de Difração de raios-X (DRX), ocorreu no difratômetro de raios-X do 

modelo X´Pert Pro MPD (PW 3040/60) PANalytical, com goniômetro PW3050/60(θ-

θ) e com tubo de raios-X cerâmico de anodo de Cu (Kα1= 1,540598 Å) modelo 

PW3373/00, foco fino longo, filtro Kβ de Ni, detector X’Celerator RTMS (Real Time 

Multiple Scanning) no modo scanning e com activelength 2,122º. Foram usadas as 

seguintes condições instrumentais: Varredura 4° a 75° 2θ, 40 kV, 30 mA, passo 

0,02° em 2θ e tempo/passo de 20 s, fenda fixa 1/4° e anti-espalhamento 1/2°, 

máscara 10 mm, movimento da amostra spinning, com 1 rps. 

 

Preparo das amostras  

Os traços foram estabelecidos obedeceram às seguintes proporções de 

dosagem de materiais de descritos na Tab. 1. Todas as seis amostras analisadas 
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nesse trabalho, foram dosadas em um misturador mecânico marca SOLDTEST 

durante cinco minutos para a completa homogeneização do material em seguida, 

foram separadas as alíquotas de 40 ml, para a realização das analises reológicas. 

 

Tabela 1 - Composição dos traços. 

Traços 
RCC 
(%) 

Cimento 
(%) 

CV 
(%)  

Água 
(%) 

Tr 1 95 5 0 35 

Tr 2 90 5 5 35 

Tr 3 85 5 10 35 

Tr 4 80 5 15 35 

Tr 5 75 5 20 35 

Tr 6 70 5 25 35 

 

Parâmetros das análises reológicos 

Para a obtenção das curvas de Torque versus Tempo. Programou-se a uma 

taxa de cisalhamento constante de 53,4 s-1em intervalos de 15minentre cada 

analise. As medidas de reologia foram determinadas em Viscosímetro Modelo 

Haake VT 550, acoplado ao sistema de configuração com geometria de cilindros 

concêntricos copo SV e cilindros SV1 a temperatura de 28 ºC, após 1min da 

preparação das amostras. 

 

Preparação dos corpos de prova 

Os corpos de prova foram preparados obedecendo à Tab.1 (Composição dos 

traços). 

 

Ensaios físicos-mecânico dos corpos de prova 

Após a cura de 28 dias dos corpos de prova de argamassa, foram executados 

os ensaios físico-mecânicos de absorção aparente, porosidade aparente, massa 

específica aparente e resistência à compressão, para avaliar as propriedades 

cerâmicas com diferentes teores de cinza volante (10). 

 

Absorção aparente 

A equação (A) é representada pelo quociente da massa absorvida de água 

pelo corpo de prova saturado de água pela massa seca do corpo de prova.  
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Onde: 

Mu = Massa úmida (g) 

Ms = Massa seca (g) 

Porosidade aparente 

A equação (B) é representada pelo quociente do volume de poros abertos, de 

cada corpo de prova, pelo volume aparente do mesmo.  

 

Onde: 

Mi = Massa imersa (g) 

Massa específica aparente 

A equação (C) é representada pelo quociente da massa, de cada corpo de 

prova seco, pelo volume aparente. 

 

Resistência à compressão 

Os ensaios de resistências à compressão dos corpos de prova de argamassas 

foram realizados após 28 dias de cura, de acordo com a norma ABNT(11), no 

laboratório de Materiais de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização das matérias primas 

Rejeito de construção civil (RCC) 

Os resultados da análise granulométrica mostraram que o resíduo de 

construção civil está na faixa de 4,8 mm e 0, 075 mm o que caracteriza a 

granulometria de um agregado miúdo (Fig. 1). 
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Figura 1 - Análise granulométrica. 

 

Espectrofotometria de fluorescência de raios-X 

A Tab. 2 mostra que o resíduo de construção civil é composto, em sua maioria, 

por óxidos de sílica em sua minoria óxidos de alumínio, ferro e potássio o que 

caracteriza um agregado miúdo para produção de argamassa. 

 

Tabela 2 - Fluorescência de raios-X. 

Componente Conc. (%) 

SiO2 93,41 
Al2O3 0,59 
Fe2O3 0,32 
K2O 0,19 

Perda ao fogo 5,49 

 

Difração de raios –X 

A Fig. 2 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 apresentando os resultados listados na Tab. 3. 
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Figura 2 - Difração de raios –X do resíduo de construção civil. 

 

Tabela 3 - Composição mineralógica do resíduo de construção civil. 

COMPOSIÇÃO FÓRMULA 

Quartzo SiO2 
Leucita KAlSi2O6 

Hematita Fe2O3 

 

Resultados das analises reológicas e ensaios físico-mecânicos 

 

De acordo com a Fig. 3 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 e 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). Este 

acréscimo pode ser devido ao aumento do torque em relação ao tempo de ensaio é 

o aumento da absorção de água por parte da CV e o RCC em que esta associação 

leva à formação de estruturas tridimensionais tendo como consequência redução de 

água no sistema, devido a CV e o RCC possuírem granulometrias com presença de 

finos (< 325#) e a CV apresentar forte atividade pozôlanica, o que acarretara em 

uma levada da absorção de água com formação de uma cadeia cristalina de 

produtos hidratados (12). 
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Figura 3 - Análises reológicas de cada traço. 

 

Os resultados dos ensaios físico-mecânicossão apresentados na tabela IV. 

 

Tabela 4 - Resultados dos ensaios físico-mecânico. 

TEOR 
REJEITO 

(%) 

TEOR 
CINZAS 

(%) 

TEOR 
CIMENTO 

(%) 

ABSORÇÃO 
(%) 

POROSIDADE 
(%) 

MASSA 
ESPECÍFICA 

(g/cm3) 

RESISTÊNCIA 
A 

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. 4  pode-se dizer que o aumento do teor de 

(CV), juntamente com a cura deste material pode levar a um aumento na absorção 

de água (Fig. 4) e porosidade (Fig. 5), devido à granulometria da CV ser menor que 

a granulometria do RCC, ocasionando a formação de mais vazios em sua estrutura 

quando no estado pós-cura, como mostra a Tab. 4, tendo como consequência direta 

na diminuição da sua resistência mecânica (Fig. 7) e massa específica (Fig. 6). 
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Figura 4 - Resultado de absorção de água. 

 

 
 

Figura 5 - Resultado da porosidade aparente. 
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Figura 6 -Resultado da massa específica aparente. 
 

 
 

Figura 7 -Resultado da resistência à compressão. 
 

 
CONCLUSÕES 
 

Os estudos reológicos e físico-mecânico em termos do uso da CV 

apresentaram concordâncias nos seus resultados. A partir destes resultados a 

argamassa do traço 2, com 90% de resíduo e 5% de cinza volante apresentou 

melhor desempenho de resistência e trabalhabilidade para o uso na construção civil. 

Os resultados revelaram que o uso dos resíduos de construção civil e cinza volante 
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podem se viabilizar, de forma segura, na produção de argamassas para a indústria 

reduzindo dessa forma os impactos gerados por esses resíduos. 
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STUDIES OF PHYSICAL BEHAVIOR, AND MECHANICAL RHEOLOGICAL 
MORTAR AND SETTLEMENT WITH ADDITION OF COATING WASTE OF CIVIL 

CONSTRUCTION AND ASHES VOLANTES 
 

ABSTRACT 
 
The use of fly ash generated from the combustion of coal in fluidized bed boilers, is 
being used in construction in partial replacement of Portland cement, due to their 
pozzolanic activities, thus minimizing the accumulation of such industrial waste 
generated. We studied the physical, chemical and rheological six mortars in different 
proportions of cement, construction waste (RCC) and fly ash (CV). For the 
rheological torque versus time was used viscometer model VT 550, at a temperature 
of 28 ° C with constant rate 53.4 s-1. Analyses particle size, X-ray diffraction, X-ray 
fluorescence and physico-mechanical absorption, porosity, apparent specific gravity 
and compressive strength. The composição2 RCC with 90% and 5% CV results 
showed better resistance and workability. The results revealed an interesting mix in 
the production of mortars for the construction industry thus minimizing the impacts 
generated by these wastes. 
 
Keywords: mortars, pozzolanic activity, rheology, viscosity. 
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