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RESUMO 

PEDROSO, Daniela E. Compósitos a base de resíduos de concreto, lodo de 
anodização de alumínio e resíduos da produção de cal. 2016. 73 f. Dissertação 
(Mestrado na área de concentração de Construção Civil) – Programa de Pós 
Graduação em Engenharia Civil - PPGEC, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Curitiba, 2016. 

 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver novos compósitos para 

construção civil e pesquisar mudanças nas propriedades mecânicas e nas estruturas 

morfológicas durante os períodos de cura de: 3, 7, 14, 28, 60 e 90, 180 dias e 1 ano. 

Foram desenvolvidas 23 composições utilizando como matérias primas resíduos de 

concreto, lodo da anodização de alumínio e resíduos da produção da cal. Para cada 

composição foram moldados 60 corpos de prova de 20mm x 20mm e compactadas 

as misturas com pressão de 10 MPa, com tempo de permanência desta pressão de 

30 s. Os resultados dos ensaios de resistência à compressão uniaxial, absorção de 

água e dilatação prevaleceram às demandas das Normas Brasileiras. 

Dentre todas as composições destaca-se a de número 17, visto que não 

incorpora um valor muito alto de resíduo da produção de cal e sua resistência 

aumenta com o passar do tempo. Esta composição obteve resistência à compressão 

de 6,76MPa aos 28 dias de cura e 12,48MPa aos 180 dias de cura, também foram 

realizadas análises de processos físico-químicos de formação de estruturas, para 

explicação deste ganho de resistência. 

 

Palavras-chave: Resíduos de concreto; Lodo da anodização de alumínio; Resíduos 
da produção de cal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

PEDROSO, Daniela E. Composites on the basis of concrete waste, sludge from 
anodizing aluminum process and waste of lime production. 2016. 73 f. Dissertation 
(Master in Civil Construction concentration area) - Graduate Program in Civil 
Engineering - PPGEC, Federal Technological University of Paraná. Curitiba, 2016. 
 

The aim of presented research was to develop new composites for 

construction and analyze changes of mechanical properties and morphological 

structures during the healing periods: 3, 7, 14, 28, 60 and 90 and 180 days and 1 

years. There were developed 23 compositions using concrete waste, sludge from 

anodizing aluminum process and waste of lime production as raw materials. For each 

composition 60 samples of 20mm x 20mm cylinder size were extracted with pressure 

of 10 MPa, which was kept for 30 seconds for each specimen. The results of the 

uniaxial compression resistance, water absorption and expansion tests exceeded 

Brazilian Standards.  

Among all compositions the number 17 is highlighted, since it does not contain 

high amount of lime production waste and its resistance increases over time. This 

composition reached compressive strength resistance of 6,76MPa after 28 days of 

healing and 12,48MPa over 180 days, analysis of physical-chemical processes was 

also carried out in order to explain high strength gain. 

 

Keywords: Concrete waste; Sludge from anodizing aluminum process; Waste of 

lime production 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos vem crescendo a preocupação com a preservação do meio 

ambiente, a escassez dos recursos naturais e a restrição de locais para destinação 

de resíduos industriais. Estes fatores, aliados à busca pelo desenvolvimento 

sustentável exigem que o setor da construção civil busque novas metodologias e 

tecnologias voltadas à reciclagem e/ou reutilização dos resíduos industriais.  

A reciclagem pode ser a melhor maneira para reduzir os impactos ambientais 

gerados pela produção de resíduos, mas é preferível reduzir ao máximo o 

desperdício e reduzir assim demanda de consumo dos materiais, e dessa forma 

reduzir a necessidade de reciclagem. 

Nesse contexto, o presente trabalho propõe a formulação de um compósito 

para construção civil, além de pesquisar as mudanças das estruturas morfológicas e 

a variabilidade dos resultados de resistência à compressão, através da utilização de 

resíduos de concreto, lodo da anodização de alumínio e resíduos da produção da 

cal. 

O processo de anodização do alumínio gera uma grande quantidade de 

resíduo na forma de lodo que, apesar de ser classificado como resíduo inerte, 

precisa ser destinado à aterros sanitários, o lodo da anodização de alumínio (LAA) é 

proveniente do tanque de fosqueamento, onde as peças são tratadas com solução 

alcalina, aditivada com inibidores de ataque. O resíduo de concreto (RC) é 

proveniente de construções, reformas, reparos e demolições de obras em concreto, 

e os resultantes do processamento de lajes, pilares, vigas, blocos de concretos, 

manilhas, pisos e outros artefatos de concreto. O resíduo da produção da cal (RPC) 

é resultante da má calcinação da rocha calcaria e será utilizado neste compósito 

como aglomerante juntamente com o ambiente alcalino proporcionado pelo LAA.  

Segundo a Lei Federal 12.305 (Brasil, 2010) da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, devem ser assegurados elos entre setores da indústria, produção, serviços 

e consumo na questão da coleta e do reaproveitamento correto dos resíduos sólidos 

em seu ciclo e na destinação ambiental adequada.  

Os resíduos produzidos por um determinado setor muitas vezes podem ser 

considerados como matérias-primas úteis para outras indústrias, reduzindo, assim, o 

impacto ambiental, associado a aterros sanitários e preservação de recursos 

naturais não renováveis (FERREIRA e OLHERO, 2002). 
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Nos últimos anos, alternativas de materiais "verdes" inovadores têm 

sido pesquisadas com o objetivo de reduzir os impactos ambientais 

gerados pela produção de materiais à base de cimento (MEYER, 2009; SHI e 

ZHENG, 2007; LIU, 2011).  

 

 

1.1 Formulação do problema 
 

Desenvolver compósitos a base de resíduos de concreto, lodo de anodização 

de alumínio e resíduos da produção de cal com características e propriedades que 

satisfaçam às normas brasileiras, além de minimizar problemas relativos ao meio 

ambiente. 

 

 

1.2 Justificativa 
 

A relevância desse estudo se encontra no fato de que a economia e o meio 

ambiente devem andar juntos quando o assunto é a utilização de tecnologias que 

minimizem os impactos ao meio ambiente. Logo, reaproveitar os resíduos industriais, 

empregando-os na construção civil, faz com que haja grande redução no consumo 

de matéria primas e energia, além de se obter um compósito com funções 

semelhantes a um material já existente por um valor mais atrativo. 

Almeja-se, também, que este estudo venha contribuir para que seja 

conhecido o potencial dos resíduos de concreto, lodo de anodização de alumínio e 

resíduos da produção da cal, em forma de compósitos.  

 

 

 

1.3 Objetivo Geral 
 

Desenvolver compósitos a base de resíduos de concreto, lodo da anodização 

de alumínio e resíduos da produção da cal para produção de novos materiais a 

serem utilizados na construção civil com características e propriedades que atendem 
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as demandas das Normas Brasileiras, juntamente com uma tecnologia 

ambientalmente amigável. 

 

 

1.4 Objetivos Específicos 
 

 Desenvolver novos materiais de construção civil com características e 

propriedades que atendem as demandas das Normas Brasileiras; 

 Pesquisar os processos de interação físico-químicos dos componentes e 

formação de estruturas morfológicas dos materiais desenvolvidos durante os 

períodos de cura; 

 Auxiliar a proteção do meio ambiente, transformando a máxima percentagem 

de resíduos em insumos que voltem para cadeia produtiva.  

 

 

1.5 Delimitação do Problema 
 

Estudo experimental de nível laboratorial de compósitos confeccionados com 

resíduos já descritos, provenientes das Regiões de Metropolitana de Curitiba. 

 

 

1.6 Estrutura da Dissertação 
 

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos, incluindo este primeiro, 

o qual apresenta os aspectos gerais do tema tratado: uma breve introdução, os 

objetivos da pesquisa e as justificativas. 

No segundo capítulo é colocado o estado da arte do tema, contemplando o 

processo de geração dos resíduos, suas características químicas e físicas, 

produções, destinações e aproveitamentos. 

No capítulo três discorre-se sobre os métodos e materiais, apresentação dos 

procedimentos de escolha e coleta dos resíduos, definição das composições, 

moldagem dos corpos de prova e ensaios para acompanhamento das mudanças 

das características e propriedades dos materiais desenvolvidos.   
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No quarto capítulo serão apresentados, através de análises das figuras e 

tabelas, as mudanças de composição mineralógica e estruturas morfológicas dos 

materiais durante os períodos de cura. 

No capítulo cinco, serão expressas as considerações finais deste trabalho. 

Ao final, encontram-se as referências bibliográficas utilizadas neste trabalho. 

 



15 
 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 

2.1 Processo de geração do lodo da anodização de alumínio 

 

O processo de anodização normalmente é feito por pequenas e médias 

empresas que possuem uma ou duas linhas de produção (ÁLVAREZ-AYUSO, 

2009). 

De acordo com a norma ABNT NBR 15329:2014, a anodização tem por 

finalidade promover a formação, na superfície do metal, de uma camada controlada 

e uniforme de óxido de alumínio, em banhos eletrolíticos, sob agitação e 

temperatura controladas, aumentando a resistência do material já que a superfície é  

bastante vulnerável à corrosão, por se tratar de um metal muito reativo que ao entrar 

em contato com a superfície atmosférica se degrada com facilidade, pois não tem 

naturalmente uma proteção suficientemente eficaz que evite o rápido desgaste de tal 

material. 

O processo de anodização é composto por diversas etapas, resumidamente 

explicado pela Companhia Brasileira de Alumínio (CBA, 2002): 

 Enganchamento: Consiste em fixar os perfis nas gancheiras de alumínio, de 

tal maneira que as áreas de contato não fiquem localizadas em pontos 

críticos da superfície de trabalho; 

 Desengraxe: promove a limpeza das superfícies, com solução aquosa, 

levemente alcalina, para eliminação de possíveis óleos e graxas oriundos do 

processo de extrusão; 

 Lavagens: após esta etapa e após cada uma das etapas subsequentes é feita 

uma lavagem com água, para garantir a ausência de resíduos na superfície 

das peças que possam contaminar os banhos seguintes. 

 Fosqueamento: para conferir uniformidade à superfície do metal e 

proporcionar um acabamento fosco acetinado característico, as peças são 

imersas num banho que permite o afloramento de óxidos indesejáveis (Si, 

Mg, Mn) que possam vir a interferir no processo de anodização propriamente. 

 Neutralização: as partículas de intermetálicos ou hidróxidos que ficam na 

superfície do alumínio, decorrentes das reações químicas dos elementos de 
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liga durante a fase de fosqueamento, são removidas pela ação da 

Neutralização, deixando as peças prontas para a anodização. 

 Anodização: Processo eletroquímico que promove a formação de uma 

camada controlada e uniforme de óxido na superfície do alumínio. Segundo 

Gomes (2005), a operação apresenta altíssimas concentrações de alumínio e 

o pH é fortemente ácido.  

O lodo da anodização de alumínio, que foi estudado no presente trabalho, é 

proveniente do tanque de fosqueamento, onde as peças são tratadas com uma 

solução alcalina, aditivada com inibidores de ataque. 

O processo de fosqueamento ocorre em uma solução de hidróxido de sódio, 

cuja concentração deverá ser aumentada de acordo com a quantidade de alumínio 

dissolvido, com a adição de outros produtos, com a finalidade de aumentar a vida útil 

do banho, aglomerando o alumínio dissolvido, tais como: hexametafosfato, 

polifosfato, gluconato e glucoheptanato, todos de sódio. A temperatura utilizada 

geralmente é entre 50 e 65ºC, a concentração de hidróxido de sódio varia entre 60 à 

100 g/l e a taxa de aluminato de sódio entre 80 e 120 g/l, sendo que a proporção de 

hidróxido de sódio é de 80% da taxa de aluminato (ABAL, 2005). 

Um aditivo deve ser utilizado juntamente com o hidróxido de sódio para dar 

maior sobrevida ao banho, este é um líquido a base de hexametafosfato e gluconato 

de sódio, que tem a função de aglomerar o alumínio dissolvido não deixando formar 

pedras no fundo do tanque (ABAL, 2005). 

O banho nunca deve estar abaixo de 40ºC, pois pode precipitar formando 

hidróxido de alumínio (ABAL, 2005). 

Hoje, devido às exigências ambientais, custo com transporte e deposição final 

vem-se realizando novos estudos para a aplicação deste resíduo. 

Outra possibilidade de adquirir uma solução alcalina é também através das 

indústrias de anodização que utilizam uma soda cáustica concentrada para remoção 

do alumínio das extrusora matriz. Este processo produz efluentes alcalinos que 

contêm quantidades elevadas de alumínio (TANSENS et al., 2011). 
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2.1.1 Características químicas e físicas 
 

O lodo de anodização de alumínio é classificado como sendo de Classe II – A, 

não perigoso, não inerte (SARTOR, 2006).  

Segundo Ferreira e Olhero (2002), o lodo de anodização de alumínio possui 

uma estrutura amorfa e é, principalmente, constituído por hidróxido de alumínio e 

sulfatos de sódio e cálcio também estão presentes como constituintes menores. 

Por meio da calcinação do hidróxido de alumínio é possível obter o óxido de 

alumínio, também conhecido como alumina calcinada. Essa é fundamental na 

produção de vidros, fibras de vidro, refratários, concretos refratários, cerâmicas 

técnicas, revestimentos cerâmicos, isoladores elétricos aluminosos, abrasivos, 

alumina eletrofundida branca e massas de polimento (ALCOA, 2014). 

O alto teor de alumina presente após calcinação das lamas resultantes, e a 

constância de composição ao longo do tempo, fazem deste resíduo um material de 

alto potencial para reciclagem em produtos baseados nos compostos de alumínio 

(RIBEIRO e LABRINCHA, 2008; SARTOR, 2006, PEREIRA, 2006). 

 

 

2.1.2 Produção 
 

A indústria de anodização de alumínio é um importante setor industrial que 

gera grande quantidade de resíduos. No processo industrial de anodização de 

alumínio, para produzir 1 kg de alumínio anodizado, é gerado também 1 kg de lodo 

(ABAL, 2005). 

O processo de anodização de alumínio consome grandes quantidades de 

água e gera grandes quantidades de lamas, segundo Ribeiro e Labrincha (2008), 

cerca de 100.000 toneladas por ano são produzidos nos países da União Europeia.  
De acordo com Pereira et al. (2002), a produção mundial anual é de 450.000 

toneladas distribuídas entre Japão (39%), EUA (22%), União Europeia (22%) e 

outros (17%). 
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2.1.3 Destinação e aproveitamento 

 

Diferentes aplicações para o lodo de anodização de alumínio foram 

realizadas, tais como o seu emprego como cola para a produção de papel (BROOK, 

1991), e como agente floculador ou coagulante no tratamento de águas residuais 

industriais (PAJUNEN, 1999). A viabilidade desses produtos depende principalmente 

de seu custo. Logo, aqueles que requerem altas temperaturas de calcinação, ou 

seja, consomem alta energia, devem ser descartados.  

Ribeiro et al. (2002), moldaram diferentes composições utilizando resíduos 

industriais, sendo uma das composições formada por 100% de lodo de anodização 

de alumínio (50% lodo úmido e 50% lodo calcinado). Foram moldados corpos de 

prova com diferentes formas e dimensões, retangular de 62x20 mm e circular com 

diâmetro de 25 mm e cerca de 3 mm de espessura, depois foram consolidados por 

prensagem uniaxial com força de 32 MPa e queimados em 1650ºC. Os resultados 

demonstraram elevada resistência elétrica e mecânica, além de boa refratariedade. 

Ribeiro et al. (2004), pesquizaram sobre a incorporação do resíduo de 

alumínio produzido a partir de processos de anodização e tratamento de superfícies 

industriais. Diferentes composições foram preparadas utilizando materiais naturais 

contendo sílica, tais como a argila e caulim juntamente com o resíduo de alumínio. 

Resultados demonstraram que as propriedades finais são dependentes do método 

de moldagem e sinterização, uma vez que ambas as etapas afetam fortemente a 

evolução microestrutural e formação de fase cristalina, que por sua vez determinam 

o desempenho dos corpos sinterizados.  

Pereira et al. (2006), realizaram estudos com diversos resíduos industriais e 

subprodutos naturais com base em SiO2 - Al2O3 - CaO, destinados à produção de 

materiais cerâmicos de interesse industrial. Resultados mostraram que a 

combinação de diversos resíduos industriais e procedimentos corretos é uma forma 

promissora para a produção de refratários e materiais do tipo cimento.  

Outros estudos realizados utilizando a alumina obtiveram bons resultados 

como composto principal em tijolos refratários (RIBEIRO et al. 2002; TULYAGANOV 

et al. 2002; FERREIRA; OLHERO, 2002 ). 

Gomes (2005), desenvolveu e caracterizou pigmentos cerâmicos baseados 

em alumina e mulita obtidos a partir de lama de anodização de alumínio.  
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Colonetti (2014), desenvolveu tinta inorgânica de cura fosfática a partir de 

resíduos de anodização de alumínio, no qual o hidróxido de alumínio apresentou boa 

reatividade, sendo possível produzir o ligante mono alumínio fosfato. 

 
  

2.2 Processo de geração do resíduo de concreto 
 

A resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - Conama nº 307, da 

Gestão dos Resíduos da Construção Civil, de 5 de julho de 2002, define que os 

resíduos de blocos de concreto, blocos cerâmicos, tijolos, argamassas, outros 

componentes cerâmicos e assemelhados tenham como solução de destinação 

inicial, a reciclagem, de modo que seja possível o seu aproveitamento como 

elemento agregado para uso em pavimentos e concreto sem função estrutural. Este 

grupo de resíduos deve ser destinado a áreas de transbordo e triagem, áreas para 

reciclagem ou aterros de resíduos da construção civil licenciados pelos órgãos 

competentes, podendo ser reciclados. 

Embora a reciclagem seja frequentemente citada como a melhor maneira de 

gerenciar os resíduos, ainda existem vários obstáculos ao uso de agregados 

reciclados nas construções, tais como: a falta de confiança dos clientes e 

prestadores de serviços; a distância entre obras e usinas de reciclagem e a falta de 

normas e especificações (SILVA; BRITO; DHIR, 2014). 

 

 

2.2.1 Características químicas e físicas 
 

A produção de agregados reciclados de concreto geralmente passa por três 

etapas, iniciando pela triagem com remoção de quaisquer impurezas, tais como o 

aço, madeira, gesso, alvenaria, vidro; em seguida por um processamento e por 

último por um peneiramento. Segundo Tosic et al. (2015), durante o processamento 

o concreto perde uma certa quantidade de pasta de cimento e outra permanece 

ligada ao agregado. Esta pasta de cimento residual é a principal causa da menor 

qualidade do agregado reciclado comparado com o agregado natural.  
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Para Ogawa e Nawa (2012), as tensões de impacto causado pelo 

processamento do resíduo de concreto fazem com que a camada superficial fique 

fraca, porosa e quebradiça. O processo também deixa numerosas microfissuras 

(TAM et al., 2005). 

O resíduo de concreto é composto de agregados naturais e argamassa 

aderida. As propriedades físicas dependem da qualidade e quantidade de 

argamassa aderida no agregado natural. Ela é um material poroso e a porosidade 

depende da relação a/c do concreto empregado (ETXEBERRIA et al., 2007). 

Outras características dos agregados, tais como: seu tamanho, a máxima 

absorção de água, textura da superfície e forma de agregação estão diretamente 

associado à trabalhabilidade da composição; no caso de agregados reciclados do 

concreto (resíduos de concreto) é difícil de satisfazer a trabalhabilidade necessária 

comparada com o uso de agregados naturais (BEHERA et al., 2014). 

Para Poon e Lam (2008), Os agregados reciclados de concreto têm, em 

média, uma densidade 10% menor que nos agregados naturais. Há maior absorção 

de água e diminuição da qualidade e durabilidade também são inferiores, devido à 

argamassa que se mantém ligada ao resíduo, quando comparadas com agregados 

naturais (DE JUAN; GUTIÉRREZ, 2009). 

 

 

2.2.2 Produção 
 

O resíduo de concreto pode ser usado como agregado reciclado na 

construção e quanto mais os resíduos são tratados, maior será a qualidade do 

agregado. No entanto, o agregado de alta qualidade é caro, e assim, 

economicamente inviável em países onde o agregado natural é obtido mais barato 

que o agregado reciclado (MORALES et al., 2011). 

Os resíduos de construção e demolição (RCD) são um dos maiores tipos de 

resíduos gerados em todo o mundo. Nos últimos anos foram realizados diversos 

estudos para promover a reciclagem desses materiais.  

Conforme Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, 2014), 

estima-se que a produção de resíduos da construção e demolição de edifícios 

residenciais e não residenciais, em 2003, estava perto de 170 milhões de toneladas.   
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De acordo com os dados da Eurostat, a quantidade total de resíduos gerado 

na União Europeia, em 2010, foi de mais de 2,5 bilhões de toneladas, dos quais 

quase 35%, cerca de 860 milhões de toneladas, são provenientes da construção e 

demolição, 27%, 672 milhões de toneladas, pertenciam à mineração e exploração de 

pedreiras e 38%, cerca de 926 milhões de toneladas são resíduos domésticos.   

Estima-se que a produção mundial anual de concreto varia 

entre 6 bilhões (ISO, 2005) a 21 bilhões de toneladas (WBCSD, 2009). 

 O consumo anual global de agregados naturais (miúdo e graúdo) é de 

cerca de 15 bilhões de toneladas (AGI, 2004). Por se tratar de um número elevado, 

a preocupação quanto à disponibilidade de agregados naturais e o efeito da sua 

extração para o meio ambiente é também bastante grande. 

 

 

2.2.3 Impactos ambientais  
 

Ghataora et al. (2004), afirmam que para a produção de uma tonelada de 

cimento Portland é emitido cerca de 1 tonelada de dióxido de carbono. O dióxido de 

carbono é o principal contribuinte para as emissões de gases de efeito estufa que 

estão agravando o aquecimento global. Para Oliver et al. (2012), a produção de 

cimento representa cerca de 8% das emissões globais de CO2. 

Vários estudos confirmaram que a extração, transporte e processamento dos 

recursos naturais utilizados na produção de materiais de construção consomem 

grande energia e emitem muito mais CO2, comparado com o agregado reciclado 

(LIMBACHIYA; MEDDAH; OUCHAGOUR, 2012; UTAMA et al, 2012; RAMESH; 

PRAKASH; SHUKLA, 2012). Portanto, a reutilização do RCD representa uma 

redução significativa na emissão de CO2. 

Outro problema é a saturação de aterros sanitários com materiais que ainda 

podem ser reaproveitados. Segundo Dunster (2012), um dos meios de evitar a 

destinação dos resíduos de concreto aos aterros é através da reciclagem e/ou 

reutilização desse material, embora se argumente que as operações de reciclagem 

também geram problemas ambientais devido ao meio de transporte e processos de 

reciclagem (SARAIVA; BORGES; FILHO, 2012). 
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2.2.4 Destinação e aproveitamento 
 

Algumas pesquisas recentes demonstram que a utilização de resíduo de 

concreto em substituição ao agregado natural pode conferir bom desempenho 

mecânico ao concreto, além de reduzir os impactos ambientais, emissão de CO2 e 

utilização de energia. 

Liang et al. (2014), desenvolveram três diferentes traços utilizando agregados 

reciclados, variando métodos de pré-tratamento da superfície para melhorar a 

resistência à compressão do concreto. Os resultados experimentais mostraram que 

o pré-tratamento de superfície pode melhorar a qualidade do concreto. A resistência 

à compressão de um concreto com 100% de agregado graúdo reciclado atingiu 43,3 

MPa em 28 dias. 

Etxeberria  et al. (2007), utilizaram  diferentes frações de agregados graúdos 

reciclados para produção de concretos (0%, 25%, 50% e 100%). As proporções de 

mistura foram concebidas com agregados reciclados molhados, a fim de manter a 

sua alta umidade. A utilização de agregados molhados reduz a capacidade de 

absorção e o fator a/c das misturas. Nesse estudo comprovou-se que concretos 

feitos com 100% de agregados graúdos reciclados têm 20-25% menos resistência à 

compressão que o concreto convencional aos 28 dias. 

Berndt (2009), utilizou agregado reciclado de concreto com frações de cinzas 

volantes e escória de alto forno em substituição parcial do cimento. Foram 

considerados cinco traços de concreto e a mistura que conteve 50% de escória 

apresentou o melhor desempenho, porém percebeu-se que concretos com 

agregados reciclados são menos resistentes e mais permeáveis comparados com 

concretos de agregados naturais.  

Brand et al. (2015), estudaram a qualidade de agregados reciclados graúdo 

aplicados em concretos. Para as misturas, foram utilizados agregados reciclados 

com diferentes condições de umidade: seco em estufa, parcialmente saturado, 

completamente saturado. Os resultados revelaram que as propriedades de 

resistência melhoraram quando os agregados reciclados foram, pelo menos, 

parcialmente saturados.  

Mukharjee e Barai (2014), investigaram as características da zona de 

transição de concretos contendo agregados reciclados e nano-sílica. Para isso, 
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foram dosados concretos com agregados naturais e reciclados com ou sem nano-

sílica. Os resultados evidenciaram que a substituição completa de agregados 

graúdos naturais pelos reciclados diminuem a resistência característica à 

compressão do concreto. Isso poderia ser atribuído à inferior qualidade dos 

agregados reciclados. No entanto, a incorporação de nano-sílica faz com que haja 

redução da porosidade na zona de transição, aumentado a resistência do concreto. 

Courard et al. (2010),  pesquisaram sobre a substituição de agregados 

naturais por agregados reciclados em concretos compactados a rolo. Os resultados 

mostraram que o concreto com agregado reciclado apresentou bom desempenho 

mecânico. 

Mymrin & Corrêa (2007), desenvolveram um compósito à base de resíduos de 

concreto e resíduos de produção de cal, para aplicação como novo material na 

construção civil. A resistência à compressão média aos 90 dias chegou a 29MPa e a 

absorção de água 12%.  

Pasandín e Pérez (2014), incorporaram resíduos de concreto em uma mistura 

de asfalto quente, de modo a promover a construção sustentável. Foram analisados 

percentagens de 5%, 10%, 20% e 30% de resíduos de concreto no lugar dos 

agregados naturais. Os resultados indicaram que as propriedades mecânicas foram 

semelhantes aos obtidos para misturas convencionais. 

Arabani e Azarhoosh (2012), pesquisaram sobre as propriedades mecânicas 

de misturas asfálticas contendo resíduos de concreto e escória de aciaria. Seis 

composições asfalticas foram desenvolvidas e todas apresentaram resultados 

satisfatórios. 

Também foram realizados estudos sobre a incorporação de resíduo de 

concreto em execuções de base e sub-base de estradas (BENNERT et al. 2000; 

TAM et al. 2010). 

 

 

2.3 Processo de geração do resíduo da produção de cal 
 

Para Petti (1976), as rochas carbonatadas ou calcários são rochas 

constituídas, basicamente, por minerais de carbonato de cálcio (CaCO3) 

denominados calcita e/ou aragonita. Esses minerais, combinados com o carbonato 
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de magnésio (MgCO3), formam a rocha dolomítica (carbonato de cálcio e magnésio). 

Estas rochas podem, ainda, conter impurezas como matéria orgânica, quartzo, 

silicatos, fosfatos, sulfetos, sulfatos, óxidos metálicos de ferro e manganês, fluoretos 

e outros. Os elementos que acompanham mais frequentemente a calcita e a 

dolomita são: alumínio, titânio, sódio, potássio, bário, chumbo, vanádio, cromo, 

cobalto, níquel, cobre, gálio, zircônio, molibdênio e estanho.  

O termo “calcário”, segundo Petrucci (1976), é empregado para caracterizar 

um grupo de rochas cujas propriedades são governadas pelo carbonato de cálcio 

(CaCO3) que têm boa resistência mecânica e média durabilidade. 

A produção da cal é uma grande fonte de emissões de CO2. A cal produzida a 

partir do calcário, que depois de extraído, selecionado e moído, é submetido a 

elevadas temperaturas em fornos industriais num processo conhecido 

como calcinação, que dá origem ao CaO (óxido de cálcio ou cal) e  libera CO2 (gás 

carbônico) (SLOTTE; ROMÃO; ZEVENHOVEN, 2013).  O calor necessário para a 

reação de calcinação é gerado através da combustão, sendo sua equação 

representada abaixo:  

CaCO3 + calor = CaO + CO2 

De acordo com Guimarães (2002), o processo de transformação dos blocos 

de rochas calcárias em componentes se inicia nas partes mais quentes (em contato 

com os gases), evoluindo como “ondas térmicas” em direção as zonas frias (núcleo 

dos blocos). Ainda, segundo o mesmo autor, a cal é a primeira camada a se formar 

no processo de calcinação e, como possui condutividade térmica bem maior do que 

a rocha, ela faz com que a velocidade de avanço da camada calcinada diminua à 

medida que se aproxima do núcleo do bloco submetido ao calor. Assim, de acordo 

com a disposição e granulométrica, além da distribuição e carga do calor ao longo 

das zonas de aquecimento e calcinação, é frequente encontrar no material calcinado 

uma zona central (núcleo) não dissociada, isto é, na forma de carbonato (“pedra 

crua”).  

A calcinação perfeita depende da experiência do operador, da temperatura de 

queima e tecnologia de fornos (OATES,1998). Trabalhos na literatura referenciam, 

também, os fenômenos de transportes de calor no interior de fornos rotativos 

(SALCUDEAN et. al., 2004; CHIU; STROPKY, 2004). 
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Para Garcia (2008), os resíduos da produção da cal se originam da rocha 

calcária mal queimada, quando o processo de combustão ocorre de forma 

incompleta. Esses resíduos são, geralmente, comercializados como subprodutos, 

constituídos, essencialmente, de elementos não calcários como: Al2O3, SiO2, Fe2O3, 

entre outros, em quantidade total superior a 12% (ABNT 6453:2003), e por isso se 

designam resíduos da cal. 

Os resíduos da produção da cal utilizados neste trabalho são provenientes da 

má calcinação; sua escolha foi fundamentada em três itens: suas propriedades 

aglomerantes, sua disponibilidade em grande quantidade e pela minimização de 

impactos junto ao meio ambiente. 

 

 

2.3.1 Características químicas e físicas 
 

A cal virgem provém de rochas carbonatadas puras, caracterizada por uma 

coloração branca, podendo ainda ser creme, amarelada e levemente cinza, o que 

pode indicar a presença de impurezas (GUIMARÃES, 2002). 

De acordo com Cincotto (1977), as principais variáveis que influenciam na 

qualidade da cal são: qualidade da matéria prima (características físicas e químicas), 

tamanho e distribuição granulométrica da pedra, velocidade de calcinação; 

temperatura de calcinação, duração da calcinação, tipo e qualidade do combustível, 

possibilidade de recarbonatação. Logo, estas variáveis afetam a possível geração do 

resíduo da produção de cal.  

Para Pereira et al. (2008), a qualidade comercial de uma cal depende das 

propriedades químicas do calcário e da qualidade da queima.  

A cal possui propriedades de reagente químico ligante devido às inúmeras 

funções químicas e físico-químicas, tendo como função principal provocar a ligação 

eficiente e duradoura, de blocos construtivos naturais ou artificiais (GUIMARÃES, 

2002). 
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2.3.2 Produção 

 

Segundo o Mineral Industry Surveys (2014), os maiores produtores mundiais 

de cal são: China com 220 milhões de toneladas (63%), Estados Unidos com 19 

milhões de toneladas (5,5%), Índia com 16 milhões de toneladas (4,5%), Rússia com 

10,4 milhões de toneladas (3%), Brasil com 8,5 milhões de toneladas (2,5%), Japão 

com 8,2 milhões de toneladas (2,3%) e Alemanha com 6,5 milhões de toneladas 

(1,8%).  

Segundo a ABPC (Associação Brasileira dos Produtores de Cal), o Mercado 

Brasileiro da Cal contabilizou em 2008 uma produção acima de 7 milhões de 

toneladas do produto, o que mantém o Brasil na disputa pela 5ª posição entre os 

países produtores. 

 

 

2.3.3 Destinação e aproveitamento 
 

As cales são produtos de múltiplos usos: na construção civil, a cal é utilizada 

principalmente na forma hidratada, como componente fundamental no preparo de 

argamassas. A cal também é empregada na construção de estradas, como elemento 

de estabilização de solos de baixa capacidade de suporte e como aditivo de 

misturas asfálticas, assegurando maior longevidade ao capeamento das rodovias. 

Nas indústrias siderúrgica e metalúrgica, a cal é fundamental em diversas fases da 

fabricação do aço, do alumínio e de outros metais não ferrosos, como cobre, ouro, 

níquel e zinco (ABPC, 2014). 

Já os resíduos da produção de cal, como calcário e carbonatos à base de cal 

são utilizados pelas indústrias de cimento na clinquerização para a conservação de 

energia térmica e otimização da produção (BHATTY; GAJDA, 2004). 

Outras aplicações para o resíduo da produção de cal também estão sendo 

estudadas: 

Stroeven et al. (2001), pesquisaram composições a base de cal residual e 

cimento Portland de baixa qualidade para produção de compósito de cimento, 

obtendo um novo material de alta performance. 
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Al-Sayed et al. (2004), aplicaram o resíduo da produção de cal como matéria-

prima em pavimentos de concreto e verificaram que as misturas atenderam as 

exigências mínimas. 

Mohammed et al. (1992), pesquisaram sobre à utilização do resíduo da 

produção de cal como um material de enchimento em misturas de pavimentação 

asfálticas.  

Do, Mun e Keun (2007), estudaram as características do resíduo da produção 

de cal (subproduto da produção de carbonato de sódio - Na2CO3) incorporado ao 

concreto asfáltico. Os resultados demonstraram que houve melhora nas 

características de deformação permanente, rigidez e resistência à fadiga do concreto 

asfáltico. 

Hart et al. (1993), avaliaram o desempenho de 20 amostras de resíduo da 

produção da cal a fim de garantir sua aplicação na construção civil. Os resultados 

mostraram que misturas de resíduos da produção da cal com solo tem grande 

potencial de aplicabilidade como na cobertura diária de aterros, construção de 

barreiras hidráulicas, bem como material de preenchimento estrutural. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Nesta etapa são descritos os procedimentos adotados no presente trabalho, 

com o intuito de desenvolver novos compósitos a partir dos resíduos industriais já 

citados. 

A seguir são vistas todas as etapas do trabalho, desde a escolha dos 

resíduos até os ensaios realizados: 

 

 

3.1 Escolha dos resíduos 
 

A escolha dos resíduos se baseou no princípio de que os aglomerantes 

reagem em ambiente alcalino. Logo, a escolha de um resíduo com pH em torno de 

12 ou 13 proporcionaria um ambiente propício para o resíduo de cal reagir, 

aumentando suas propriedades aglomerantes.  

 

 

3.2 Coleta dos resíduos 
 

O lodo de anodização de alumínio foi coletado em uma empresa de 

anodização localizada em Pinhais, Paraná, Brasil. O lodo é proveniente do tanque 

de fosqueamento, onde o resíduo é alcalino. 

Os resíduos de concreto foram coletados na empresa reciclagem de resíduos 

da construção civil localizada em Curitiba, Paraná, Brasil, que tem capacidade de 

processamento instalada de 6.000 m³/mês, dividido em resíduos de composição 

cerâmica (tijolos, telhas, azulejos) e resíduos de composição cimentícia (resíduos de 

concreto).   

A Figura 1 apresenta como o resíduo de concreto é estocado na empresa 

antes de seu processamento: 
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Figura 1 - Estocagem do resíduo de concreto que chega à empresa Soliforte 
Fonte: Autoria própria. 

 

Os resíduos de concreto, geralmente, são provenientes do processamento de 

blocos de concretos, manilhas, pisos de concreto, lajes, pilares e vigas. 

O resíduo de concreto utilizado no presente estudo possui dimensão máxima 

característica < 4,8mm, correspondente ao agregado miúdo.  

O resíduo da produção de cal é proveniente da Região Metropolitana de 

Curitiba. 

 

 

3.3 Definição das composições 
 

Foram dosadas 23 composições variando os teores de matérias primas: 
resíduos de concreto de 35% a 100%, lodo de anodização de alumínio de 0% a 15% 

e resíduo da produção de cal de 0% a 50%. Para cada composição foram 

compactados 5 corpos de prova para cada idade de rompimento, 3, 7, 14, 21, 28, 90 

e 180 dias e 1 ano, com carga de 10MPa, totalizando 60 corpos de prova para cada 

composição. Na Tabela 1 será apresentada a percentagem de matérias primas para 

cada composição: 
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Tabela 1 - Composições variando o percentual das matérias primas 

Composição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Resíduos de 
concreto (%) 100 95 85 80 75 80 75 70 75 70 65 70 65 60 65 60 55 55 50 45 45 40 35 

Anodização 
de alumínio 

(%)  
0 5 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 

Resíduo 
Produção da 

cal (%) 
0 0 10 10 10 15 15 15 20 20 20 25 25 25 30 30 30 40 40 40 50 50 50 

Fonte: Autoria própria. 
 

 Os três resíduos foram misturados da forma como recebidos, variando os 

percentuais de cada um, conforme apresentado na Tabela 1. Não foi realizado 

nenhum processo de secagem, calcinação ou moagem preliminar com a finalidade 

de aproximar-se ao máximo das condições industriais e aumentar a eficiência 

econômica e energética da produção de materiais a nível industrial.  

 

 

3.4 Moldagem dos corpos de prova 
 

Foram utilizados para o experimento moldes cilíndricos medindo 20 mm de 

altura por 20 mm de diâmetro, visando à utilização de menos materiais por 

experimento.  

Os corpos de prova foram dosados e pesados em balança eletrônica, com 

precisão ± 0,01, de acordo com cada composição previamente definida. As misturas 

foram homogeneizadas com almofariz e pistilo de porcelana de alta resistência e 

hidratadas com água potável. 

A compactação foi realizada com prensa manual com capacidade de até 15 

toneladas, a pressão aplicada foi de 10 MPa, com tempo de permanência desta 

pressão de 30 segundos. 

A cura dos corpos de prova foi realizada em ambiente seco. 
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3.5 Ensaios a serem realizados 

 

Foram realizados os seguintes ensaios de propriedades mecânicas e físico-

químicas para caracterização das matérias-primas e das composições 

desenvolvidas: Fluorescência de Raios-X, Difração de Raios-X, Microscopia 

Eletrônica de Varredura, Espectrômetro Dispersivo de Energia, resistência à 

compressão uniaxial, absorção de água por imersão e coeficiente de expansão 

linear, verificação do pH e teor de umidade. 

 

 

3.5.1 Teor de umidade para lodo de anodização de alumínio 
 

Foi determinado o teor de umidade do resíduo de anodização de alumínio 

através da formula:  

 h= (Ph-Ps)/Ps x 100       (1) 

 

Onde Ph é peso da amostra úmida e Ps é o peso seco depois de secagem na 

estufa a 100°C até peso constante.  

 

 

3.5.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 
 

Foi utilizado o método de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para 

pesquisar as estruturas morfológicas das matérias-primas e as alterações nos 

compósitos desenvolvidos para mistura inicial, 3, 28, 60, 90 e 180 dias. 

Para a análise MEV-EDS foi utilizado o equipamento modelo SCD 030. 

BALZERS UNION SL 9496, do laboratório de Microscopia Eletrônica da UTFPR, 

com ampliação de até 30.000 vezes e aceleração de voltagem de 20kV. 
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3.5.3 Microanálise química pelo método de Dispersão de Energia 
 

Acoplado ao MEV, o Espectrômetro Dispersivo de Energia (EDS) realiza a 

microanálise química para a obtenção de informação sobre da presença e 

quantidade dos elementos químicos determinados na amostra pontualmente ou em 

uma área pré-determinada pela Microscopia Eletrônica de Varredura, tanto para as 

matérias-primas como para o compósito. 

 

3.5.4 Fluorescencia de Raios-X 
 

Foi utilizado o método de Fluorescência de Raios-X (FRX) para analisar a 

composição química das matérias-primas.  A análise de FRX possui características 

diferenciadas, tais como: a determinação de multi elementos simultâneos; a 

flexibilidade para análise qualitativa e quantitativa; operação com amostras sólidas e 

líquidas e a não apresentação de caráter destrutivo (NAGATA; BUENO; PERALTA-

ZAMORA, 2001). 

 

 

3.5.5 Difração de raios-X 
 

Para estudar as estruturas das matérias-primas e a alteração da composição 

mineralógica, durante a cura dos materiais desenvolvidos, foram realizados testes 

de Difração de Raios-X de λ Cu-Kα.  

 

 

3.5.6 Resistência à compressão uniaxial 
 

Os ensaios de resistência à compressão uniaxial foram realizados no 

laboratório de materiais da UTFPR, conforme a NBR 5739:2007.  
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3.5.7 Absorção de água por imersão 

 

Para obtenção da absorção de água por imersão (Abs) foram empregados 5 

corpos de prova para cada uma das 23 composições com tempo de cura de 28 e 90 

dias, conforme a NBR 9778/2009, onde o peso do corpo de prova seco (Ms) é 

comparado com o peso do corpo de prova saturado (Msat), após imersão em água 

por 24 horas. A absorção de água por imersão é determinada conforme equação 2: 

  

         Abs = ( Msat - Ms)/ Ms x 100      (2) 

 

3.5.8 Coeficiente de expansão linear 
 

O coeficiente de expansão linear () é utilizado para verificar a expansão 

linear das amostras durante o período de cura. O diâmetro inicial (li) dos corpos de 

prova é medidos por meio de um paquímetro digital e, após cada idade de cura, é 

submetido à nova medição (lf). Calcula-se o coeficiente de expansão linear, 

conforme a equação a seguir: 

 lf - li)/ li x 100      (3) 
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4 ANÁLISES DOS RESULTADOS 
 

Nesse capítulo são apresentados e analisados os resultados obtidos para as 

diferentes matérias primas e composições. 
 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS 
 

4.1.1 Lodo de anodização de alumínio (LAA) 
 

A composição química do LAA foi investigada através do método de 

Fluorescência de Raios X (FRX) e está apresentada na Tabela 2: 
 

Tabela 2 - Composição química do LAA 
Elementos Teor de elementos em % de peso 

Al2O3 52,6 
Na2O 12,9 
MgO 0,5 
Fe2O3 0,3 
SO3 0,2 
SiO2 0,2 
Cl 0,2 

K2O 0,1 
CaO 0,1 
P2O5 0,1 
MnO 0,1 
CuO <0,1 
ZnO <0,1 
TiO2 <0,1 
P.F 32,58 

Fonte: Autoria própria. 
 

O LAA é composto basicamente por 52,6% de Al2O3 e 12,9% de Na2O. É 

relevante destacar que a confiabilidade dos resultados, segundo a análise pelo 

método FRX, é mais significativa para os elementos que apresentam presença maior 

que 5% do total da amostra. Quanto aos pequenos teores de CuO, ZnO e TiO2  

apontados com percentagens menores que 1%, destaca-se a limitação de 

interpretação do equipamento utilizado. 



35 
 

 

Analisando a amostra de LAA na Figura 2, é possível perceber a presença 

dos seguintes minerais: Boemite (AlO(OH)), Gibsita (Al(OH)3), Natrita (Na2CO3) e 

Dawsonite (NaAlCO3(OH)2). Os dois primeiros minerais são diferentes formas de 

hidróxido de alumínio (Al2O3). O terceiro é o sedimento residual da soda cáustica 

(Na2CO3) que funciona como eletrólito do processo de anodização de alumínio. Já o 

quarto mineral é o produto de interação química entre o hidróxido de alumínio 

(Al2O3) com soda cáustica (Na2CO3). 

A pequena quantidade de picos cristalinos e a baixa intensidade destes indica 

um pequeno teor de cristais de minerais na amostra. Também é possível observar 

na Figura 2, um alto teor de material amorfo no LAA. Isso é possível afirmar devido 

ao alto fundo do difratograma (distância entre eixo horizontal zero e áreas mais 

baixas da curva quase igual ao intensidade dos picos de cristais).  

 
Figura 2 - Intensidades dos elementos mineralógicos do LAA através do DRX 
Fonte: Autoria própria. 

  
A Tabela 3 apresenta a legenda do Difratograma de Raios X do lodo de 

anodização de alumínio.  

Tabela 3 - Legenda do Difratograma de Raios X do LAA 
Símbolo Mineral Fórmula 

Bo Boemita AlO(OH) 
G Gibsita Al(OH)3 

Dw Dawsonite NaAlCO3(OH)2 
N Natrita Na2CO3 

Fonte: Autoria própria. 
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A seguir, são apresentadas as estruturas morfológicas do LAA através dos 

métodos MEV e pontos do EDS. 

A    x500                                           20µm B    x 3.000                                            10µm 

C  x 6.000                                          2µm D    x 15.000                                      1µm 

Figura 3 – Estrutura morfológica do LAA através do MEV e pontos da analise microquímica da 
composição através do EDS.  
Fonte: Autoria própria. 

 

Pode-se observar nas imagens 3-A e 3-B que se trata de um material poroso, 

com partículas arredondadas muito parecidas umas às outras, com aparência de 

nuvens, típicos para substâncias amorfas, determinadas através de DRX da Figura 

2. Nas imagens 3-C e 3-D é possível verificar que algumas partículas estão muito 

próximas umas às outras, porém não há nenhuma ligação química entre elas, 

apenas estão mecanicamente encostadas. 

A Tabela 4 apresenta os resultados da determinação da composição química 

através de método EDS para área total de uma partícula da amostra e alguns pontos 

conforme Fig. 3-D. A comparação química entre os pontos é bastante parecida ao 

mineral Dawsonite (NaAlCO3(OH)2) com inclusões de impurezas de Mg. 

Área total 

2 
+ 

+ 

+ 

3 

4 

+ 5 
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Tabela 4 - Composição microquímica do LAA 
Composição química, % de peso 

Espectro C Na Mg Al Total 
Área 
total 51.61 8.34 0.63 39.41 100.00 

2 53.92 7.38 0.66 38.04 100.00 
3 52.96 7.70 0.71 38.63 100.00 
4 46.55 8.40 0.67 44.38 100.00 
5 56.65 9.67 - 33.68 100.00 

Fonte: Autoria própria. 
 

Como se pode observar na Tabela 4, há grande semelhança das 

composições químicas entre os pontos 2 e 3. O ponto 4 possui quase  6% maior teor 

de alumínio e menor em 6% de teor de carbono. Somente o ponto 5 não apresenta 

Mg, tendo porém maiores teores de carbono e sódio e menor teor de alumínio. A 

ausência de qualquer semelhança morfológica das partículas com a forma cristalina 

na Figura 3-D e oscilações nas percentagens de substâncias nas composições 

química em diferentes pontos na Tabela 4, permite sugerir que a partícula 

pesquisada pertence ao mineral Dawsonite (NaAlCO3(OH)2)  em forma amorfa.  

De modo geral, um material amorfo é aquele cujos átomos não resguardam 

qualquer tipo de regularidade ou organização em termos de sua disposição espacial 

(CASCUDO, 2010). Ou ainda, não possui constância da composição química em 

diferentes pontos. 

O lodo de anodização de alumínio é um resíduo úmido com teor de água de 

37,66% em peso, encontrado através da equação 1 descrita  no Capítulo 3. 

Foi determinado o pH do LAA e encontrou-se um pH alcalino no valor de 

13,17.  

 

 

4.1.2 Resíduo de concreto (RC) 
 

A composição química do RC, investigada através do método de FRX e 

apresentada na Tabela 5 demonstra a presença basicamente de SiO2 (47,8%), CaO 

(23%), Al2O3 (6%), MgO (3,4%) e Fe2O3 (2,2%). O alto valor de perda ao fogo (P.F. 

=13,84%) exprime a perda de massa após aquecimento a 1000°C e pode ser 

explicado pela evaporação da água e ao dióxido de carbono (CO2) presente em 

concretos em formas calcita, dolomita, ankerita, entre outros.  
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Tabela 5 - Composição química do RC 
Elementos Teor de elementos em % de peso 

SiO2 47,8 

CaO 23,0 
Al2O3 6,0 
MgO 3,4 
Fe2O3 2,2 
K2O 1,8 

Na2O 1,1 
SO3 0,4 
TiO2 0,3 
P2O5 0,1 
MnO <0,1 
P.F 13,84 

Fonte: Autoria própria. 
 

Na Figura 4, é decifrado o Difratograma de Raio-X (DRX) do RC, sendo 

possível observar a presença dos seguintes minerais: Alita (Ca3SiO5), Belita 

(Ca2SiO4), Brownmillerite (4CaO.Al2O3.FeO3), Dolomita (CaMg(CO3)2), Quartzo 

(SiO2), Calcita (CaCO3) e Albite (NaAlSi3O8). A presença da calcita e dolomita 

confirma o alto valor de perda ao fogo, conforme Tabela 5. A presença de 

importantes minerais do cimento Portland como Alita, Belita e Brownmillerite ainda 

não hidratados sugere possibilidade de hidratação desses durante a cura dos 

compósitos desenvolvidos com aumento de resistência. A maior intensidade de pico 

com 2Ɵ = 26,7° pertence ao Quartzo (SiO2), oriundo dos agregados naturais 

utilizados no concreto. Alto valor de intensidade dele (perto de 4000 pulsos por 

segundo, comparando com escala de 1000 pulsos por segundo da Fig. 4) mascara o 

alto teor de materiais amorfo, visto que os picos de outros minerais são muito 

pequenos.  
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Figura 4 - Intensidades dos elementos mineralógicos do RC através do DRX 

 

A Tabela 6 apresenta a legenda do Difratograma de Raios X do resíduo de 

concreto:  

Tabela 6 - Legenda do Difratograma de Raios X do RC 
Símbolo Mineral Fórmula 

R Alita Ca3SiO5 
Be Belita Ca2SiO4 
B Brownmillerite 4CaO.Al2O3.FeO3 
D Dolomita CaMg(CO3)2 
Q Quartzo SiO2 
C Calcita CaCO3 
Ab Albite NaAlSi3O8 

Fonte: Autoria própria. 
 

 

A Figura 5 apresenta a estrutura morfológica do RC pelo método MEV. 
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A    x 1.000                                      10µm 

 
B    x 5.000                                      2µm 

C  x 10.000                                         2µm D    x 15.000                                          1µm 

Figura 5 – Estrutura morfológica do RC através do MEV e pontos da analise microquímica da 
composição através do EDS. 
Fonte: Autoria própria. 
 

 As Figuras 5-A e 5-B do RC demonstram que todo o material é 

constituído de partículas de diferentes formas e tamanhos. As partículas variam de 

0,5 µm a 20 µm.  

Nas imagens das Figuras 5-C e 5-D com ampliação de 10.000x e 15.000x é 

possível observar alguns corpos muito parecidos com partículas cristalinas, mas as 

análises realizadas pelo método EDS (Tabela 7) demonstram grande diferença entre 

os teores dos elementos químicos em diferentes pontos. Como exemplo, os pontos 

2 e 3 da Figura 5-D aparentam ser uma estrutura cristalina em forma de placa 

achatada, como uma escama hexagonal. Porém pelo método EDS pode-se verificar 

na Figura 5-D e Tabela 7 grande variação no teor de cálcio e silício, demonstrando 

assim impossibilidade de ser um corpo cristalino com composição química sempre 

Área total 

+ + 2 3 

+ 
4 
 + 5 

+ + 
6 7 
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estável. A composição química da área total demonstra repetição dos elementos 

principais, determinados através do método de FRX (Tabela 7).   

 
Tabela 7 - Composição microquímica do RC 

Composição química, % de peso 
Espectro C Mg Al Si K Ca Fe Total 

Área 
total 38.29 1.53 2.77 28.30 0.66 25.13 3.32 100.00 

2 41.15 0.89 2.81 26.88 0.49 23.95 3.83 100.00 
3 41.67 0.80 2.25 32.53 - 19.94 2.81 100.00 
4 25.27 1.94 4.61 22.22 1.51 39.92 4.53 100.00 
5 25.43 1.49 5.39 22.74 1.42 39.59 3.93 100.00 
6 45.05 0.59 2.63 32.79 - 16.74 2.21 100.00 
7 51.89 0.71 2.64 26.65 - 15.97 2.15 100.00 

Fonte: Autoria própria. 
 

Ainda pelas análises do método EDS é possível observar na Tabela 7 que os 

pontos 4 e 5 possuem diferença máxima de 0,8% no teor de alumínio. Essa 

diferença pode ser justificada por erros experimentais. Provavelmente esse corpo 

pode ser classificado como cristalino, não só por sua forma estrutural, mas sim pela 

sua constância de composição química.  

Nos pontos 6 e 7 da Tabela 7 a variação nos elementos químicos é bastante 

alta, podendo-se interpretá-lo como um corpo amorfo. 

 

4.1.3 Resíduo da produção da cal (RPC) 
 

A composição química do RPC, determinada através do método de FRX, está 

apresentada na Tabela 8: 

 
Tabela 8 - Composição química do RPC 

Elementos Teor de elementos em % de peso 

CaO 51,6 

MgO 29 
SiO2 1,5 

Fe2O3 0,2 
Al2O3 0,1 
K2O <0,1 
SO3 <0,1 
MnO <0,1 
P.F 17,49 

Fonte: Autoria própria. 
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O resíduo da produção de cal é composto basicamente por CaO e MgO com 

proporções de 51,6% e 29% respectivamente. Isso confirma que a produção da cal 

foi oriunda do calcário dolomitico (CaMg(CO3)2) da região sul  do Brasil. A presença 

de SiO2, Fe2O3 e outras impurezas pode ser explicada pelo processo de acumulação 

dos sedimentos calcários no fundo dos oceano devido o processo metamórfico de 

formação das rochas calcárias. Conforme apresentado na Tabela 8, depois da 

queima de matéria-prima, o teor total de CaO mais MgO é igual 80,6%, indicando 

que o restante são impurezas, cuja quantidade não devem prevalecer 12%, 

conforme NBR 6453:2003. Caso contrário, como ocorreu na matéria-prima 

pesquisada, com o valor de impurezas em cerca de 19%, este material deve ser 

classificado como resíduo de produção de cal (RPC) e não pode ser vendido para 

uso em construção civil como cal virgem ligante. O RPC pode ser usado para 

neutralização de solos ácidos, para produção de cimento Portland, etc. O alto valor 

de perda ao fogo (17,49%) confirma alto teor de água e CO2 nos carbonatos mal 

queimados.  

 

 
Figura 6 - Intensidades dos elementos mineralógicos do RPC através do DRX 
Fonte: Autoria própria. 
  

A Tabela 9 apresenta a legenda do Difratograma de Raios X do RPC: 
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Tabela 9 - Legenda do Difratograma de Raios X do RPC 
Símbolo Mineral Fórmula 

Pt Portlandita Ca(OH)2 
P Periclase Ca2SiO4 
D Dolomita CaMg(CO3)2 
Q Quartzo SiO2 
C Calcita CaCO3 
L Cal virgem CaO 

Fonte: Autoria própria. 
 

A composição mineralógica do RPC foi determinada através da decifração do 

difratograma de raios-X, conforme Figura 6. Os picos de maior intensidade 

pertencem aos minerais de Calcita (CaCO3) em coincidência com o pico de 

Portlandite (Ca(OH)2) com 2Ɵ = 43° ou aos picos de Portlandite 2Ɵ = 18°e 34,2° 

livres de coincidência com os picos de outros minerais. No DRX do RPC não existem 

picos livres de cal virgem, mas só em coincidência com os picos de outros minerais. 

Isso pode ocorrer somente em caso de muito baixo teor de cal virgem por duas 

razões: a primeira é a temperatura ou duração de queima de matéria prima (calcário) 

muito menor que 960°C (fim da reação de saída de CO2 de calcário). A segunda é a 

condição de armazenagem da cal virgem não suficiente, alta umidade do ar e 

transformação da cal em portlandite (Ca(OH)2)  e depois em calcita (CaCO3) e 

dolomita (CaMg(CO3)2). O difratograma de raios-X de Figura 6 é a comprovação 

referente à qualidade de ligante usado neste projeto, ou seja RPC e não cal virgem. 

Na figura abaixo, são apresentadas as estruturas morfológicas do RPC, 

pesquisadas através dos métodos MEV. 

A    x1.000                                          20µm B    x 3.000                                           10µm 
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C  x 6.000                                           2µm D    x 15.000                                        1µm 

Figura 7 - Estrutura morfológica do RPC através do MEV e pontos da analise microquímica da 
composição através do EDS  
Fonte: Autoria própria. 

 

É possível observar na Figura 7, partículas de diferentes tamanhos e que não 

possuem nenhuma ligação química entre si. O corpo demonstrado na Figura 7-B 

mede 90 µm em sua maior extensão. E se trata de uma partícula com superfície lisa 

com algumas trincas. Nas Figuras 7-C e 7-D, com ampliação 6000x e 15000x, 

respectivamente, observa-se a superfície ainda lisa com impurezas que podem ser o 

pó oriundo do rompimento da partícula. Também é possível observar poucas 

elevações e considerável rede de poros irregulares.  

Com base no método EDS na Figura 7-D e na Tabela 10, foi possível 

identificar a inexistência de formas cristalinas, pois a variação da composição 

química nos diferentes pontos e área é bastante alta. 

 
Tabela 10 - Composição microquímica do RPC 

Composição química, % de peso 
Espectro C Mg Al Ca Total 

Área 
total 21.12 29.14 - 49.74 100.00 

2 25.66 28.74 - 45.60 100.00 
3 26.57 27.91 0.59 44.94 100.00 
4 22.91 29.75 - 47.34 100.00 

Fonte: Autoria própria. 
 

Conforme observando a Tabela 10 é evidente que se trata de uma amostra 

amorfa, visto que há grande variação na percentagem dos elementos de cálcio e 

carbono que constituem a amostra. Também no ponto 3, é possível identificar uma 

impureza de alumínio que não foi detectada em outros pontos. 

Área total 

2 + 
+ 3 

4 + 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES 

 

4.2.1 Resistência à compressão uniaxial 
 

O controle da resistência à compressão de um material tem por finalidade 

verificar a conformidade da resistência dos diferentes lotes empregados. Foram 

ensaiados cinco corpos de prova de cada composição nas seguintes idades de cura: 

3, 7, 14, 28, 60, 90, 180 dias e 1 ano.  

Na Tabela 11, são apresentadas as médias de resistências à compressão 

obtidas para todos os lotes. 

 
Tabela 11 - Resultado dos ensaios de resistência à compressão uniaxial 

N° 

Composições, % Resistência à compressão uniaxial (MPa)   
Resíduos 

de 
concreto 

Anodização 
de 

alumínio  
RPC 3 dias 7 dias 14 

dias 
28 

dias 
60 

dias 
90 

dias 180 dias 1 ano 

1 100 0 
0 

1,34 1,21 0,82 0,9 0,95 0,55 1,06 1,23 
2 95 05 1,42 1,41 1,19 0,95 1,29 0,74 1,21 1,52 
3 85 05 

10 
2,23 3,45 3,8 3,81 4,94 3,51 4,24 4,53 

4 80 10 2,56 3,61 4,17 4,72 4,61 5,32 6,01 5,53 
5 75 15 2,71 3,89 4,75 4,84 4,77 4,23 3,61 4,68 
6 80 05 

15 
2,89 3,72 3,85 4,79 3,37 3,29 6,55 6,74 

7 75 10 2,92 3,23 3,9 4,61 3,62 4,76 6,18 6,36 
8 70 15 3,28 3,49 3,9 4,88 5,09 5,79 4,56 5,08 
9 75 05 

20 
4,38 5,13 6,17 6,85 5,28 5,39 7,23 7,45 

10 70 10 4,49 4,99 6,14 6,63 5,51 7,07 6,74 7,02 
11 65 15 4,19 4,44 5,27 6,26 3,8 6,75 7,48 7,32 
12 70 05 

25 
4,93 5,14 5,41 5,76 6,12 6,54 10,19 12,03 

13 65 10 5,26 5,51 5,8 5,96 6,45 6,43 10,18 11,84 
14 60 15 5,54 5,8 5,93 6,67 6,61 7,98 8,62 10,38 
15 65 05 

30 
5,8 6,25 7,3 7,32 9,02 8,41 11,03 12,88 

16 60 10 5,91 6,5 6,67 6,8 8,18 8,16 10,83 12,53 
17 55 15 30 5,98 6,5 6,59 6,76 6,77 9,24 10,35 12,48 
18 55 05 

40 
5,94 6,53 6,63 6,83 5,42 6,41 10,76 12,73 

19 50 10 6,09 6,49 6,87 6,98 6,82 8,84 11,38 12,04 
20 45 15 6,53 6,79 7,9 7,54 9,59 10,52 11,98 12,14 
21 45 05 

50 
6,73 6,84 8,65 9,65 9,46 9,08 16,01 18,09 

22 40 10 6,88 7,1 7,54 7,69 6,56 8,89 13,18 17,76 
23 35 15 6,9 7,73 8,48 8,75 8,1 10,12 16,18 17,36 
Fonte: Autoria própria. 
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Conforme observado na Tabela 11, não há uma regularidade no ganho de 

resistência do compósito quando se aumenta a percentagem de lodo de anodização 

de alumínio, porém o aumento da resistência é diretamente proporcional ao aumento 

do percentual de resíduo da produção de cal na maioria das composições tanto 

quanto o aumento de suas idades.  

Segundo a NBR 7170:1983, classifica-se os tijolos maciços em três classes 

de resistência: Classe A < 1,5 MPa;  Classe B < 2,5 MPa e;  Classe C < 4,0 MPa. 

Conforme observado na Tabela 11, os valores de resistência das composições 

listadas variam quanto ao tempo de cura e quanto ao teor de aglomerante. Sendo 

possível afirmar que o crescimento da resistência é diretamente proporcional ao 

aumento do percentual de resíduo de cal nas composições.  

Também é possível observar na Tabela 11 que todas as composições que 

contém resíduos de cal (composição 3 à 23), no terceiro dia de cura a resistência 

ultrapassou significativamente as demandas da NBR 7170: 1983 classe A. E aos 28 

dias os mesmos ultrapassaram a demanda da classe C. 

Outra possibilidade de comparação é com a NBR 6136:2006 que regulamenta 

os critérios mínimos de utilização de blocos de concreto para vedação. A norma 

apresenta 4 classes de resistência: Classe A ≥ 2,0 MPa, Classe B ≥ 3,0 MPa, Classe 

C ≥ 4,0 MPa e classe D ≥ 6,0 MPa. Pode-se observar também na Tabela 11, que as 

composições 9 à 11 e 14 à 23 atendem aos requisitos de classificação da Classe D, 

avaliadas aos 28 dias de cura. 

Dentre todas as composições destaca-se a de número 17, visto que não 

incorpora um valor muito alto da porcentagem de RPC e sua resistência aumenta 

com o passar do tempo. A composição 17 foi adotada como a composição que 

prevalece sobre as demandas da NBR 6136:2006 e NBR 7170:1983, para análises 

de processos físico-químicos de formação de estruturas dos materiais 

desenvolvidos. 

 

 

4.2.2 Absorção de água 

 

Os resultados obtidos para o ensaio de absorção de água serão apresentados 

na Tabela 12. Foram realizados testes de imersão em água dos corpos de prova por 
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um período de imersão de 24 horas. Os ensaios foram realizados aos 28 dias e 90 

dias. 
Tabela 12 - Resultado dos ensaios de absorção de água 

N° 

Composições em peso, % Absorção de água (%) 

Resíduos de 
concreto 

Anodização 
de 

alumínio  
RPC 28 dias 90 dias 

1 100 0 
0 

11,61 10,54 
2 95 05 12,07 11,18 
3 85 05 

10 
11,50 10,38 

4 80 10 12,82 11,94 
5 75 15 13,39 12,15 
6 80 05 

15 
12,50 11,32 

7 75 10 11,30 10,23 
8 70 15 11,40 12,48 
9 75 05 

20 
12,39 11,21 

10 70 10 11,61 10,67 
11 65 15 11,30 10,10 
12 70 05 

25 
11,40 10,34 

13 65 10 12,07 11,25 
14 60 15 12,82 11,97 
15 65 05 

30 
11,86 10,25 

16 60 10 12,61 10,71 
17 55 15 30 11,86 10,67 
18 55 05 

40 
12,61 10,86 

19 50 10 11,86 10,56 
20 45 15 11,86 10,87 
21 45 05 

50 
12,28 10,89 

22 40 10 11,97 11,07 
23 35 15 11,02 10,56 

Fonte: Autoria própria. 
 

Pode-se observar na Tabela 12, que com o aumento da idade de cura do 

compósito de 28 para 90 dias ocorreu uma diminuição da absorção de água. Isso se 

dá pelo fato de que, possivelmente, houve um crescimento da densidade aparente 

através da formação de novas substâncias nos poros das amostras, diminuindo a 

porosidade, exceto para a composição 8. 

A NBR 15270:2005, define um intervalo de tolerância para o índice de 

absorção de água nos blocos cerâmicos de vedação de 8% a 22%. Logo, é possível 

verificar no na Tabela 12 que todas as composições atenderam os requisitos 

mínimos exigidos pela norma.  
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Já a NBR 6136:2006 estabelece como valores médios de absorção de água 

nos blocos de concreto de vedação em no máximo 10% para agregados normais e 

16% para agregados leves. Logo, comparando as composições à essa norma, 

percebe-se que todas ficaram muito próximas do valor limite de 10%, porém não 

atenderam a norma.  

 
4.2.3 Expansão ou retração das amostras durante o período de cura  

 

Na Tabela 13, são apresentados os resultados da expansão ou retração 

média do diâmetro dos corpos de prova. 

 
Tabela 13 - Expansão ou retração linear das amostras durante o período de cura 

N° 

Composições, % Variação do diâmetro (%) 
Resíduos 

de 
concreto 

Anodização 
de 

alumínio  
RPC 3 

dias 7 dias 14 
dias 

28 
dias 

60 
dias 

90 
dias 

180 
dias 1 ano 

1 100 0 
0 

1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 
2 95 5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 
3 85 5 

10 
1,8 1,5 1,8 1,6 1,2 1,0 1,0 0,9 

4 80 10 1,6 1,6 2,0 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 
5 75 15 1,5 2,1 2,3 2,3 2,3 2,0 2,0 1,9 
6 80 5 

15 
1,6 1,5 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 

7 75 10 2,1 2,1 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 
8 70 15 3,0 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,3 2,2 
9 75 5 

20 
1,2 1,1 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 

10 70 10 1,1 1,3 1,0 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 
11 65 15 2,3 2,3 2,2 2,0 1,6 1,5 1,3 1,3 
12 70 5 

25 
1,3 1,5 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 

13 65 10 2,1 2,2 1,9 1,8 1,8 1,8 1,5 1,5 
14 60 15 2,1 2,3 2,1 2,1 2,0 1,8 1,8 1,7 
15 65 5 

30 
1,5 2,3 2,3 1,5 1,5 1,3 1,2 1,2 

16 60 10 1,6 2,2 1,4 1,3 1,1 0,9 0,9 0,9 
17 55 15 2,6 2,6 2,3 2,2 1,8 1,5 1,5 1,5 
18 55 5 

40 
1,9 1,8 1,6 1,5 1,5 1,3 1,3 1,2 

19 50 10 1,3 2,2 2,1 2,0 1,6 1,5 1,5 1,4 
20 45 15 2,3 2,7 2,6 2,3 1,7 1,5 1,3 1,3 
21 45 5 

50 
1,6 1,5 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 

22 40 10 1,8 1,6 1,7 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 
23 35 15 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 

Fonte: Autoria própria. 
 



49 
 

 

Denomina-se retração ou expansão a redução ou aumento das dimensões 

que ocorre em um compósito, mesmo na ausência de tensões mecânicas e de 

variação de temperatura. Conforme observado na Tabela 13, em quase todas as 

composições ocorreu uma expansão nas primeiras idades de cura e em seguida os 

corpos de prova se retraíram. Geralmente, em peças curadas ao ar livre, a retração 

é decorrente da evaporação parcial da água que permanece nos compósito após 

seu endurecimento. 

 

4.2.4 Mudanças de redes cristalinas de minerais durante a cura 
 

Para estudar as alterações na composição mineralógica da mistura inicial 

seca do compósito de número 17 e durante os períodos de cura de 3, 28, 60 e 180 

dias, foram realizados testes de Difração de Raios-X (DRX). Os difratogramas 

decifrados estão apresentados na Tabela 14 e destacam os principais picos de cada 

idade da amostra.  

A interpretação dos resultados da análise de DRX das amostras com 

variedade de minerais não é exata, para alguns casos. No entanto, apesar das 

limitações do método, é possível identificar a variação da intensidade dos picos mais 

significativos, como por exemplo, componentes usuais do resíduo de concreto, tais 

como: periclasio (MgO), brucita (Mg(OH)2), portlandita (Ca(OH)2), calcita (CaCO3), 

dolomita (CaMg(CO3)2), anorthita (CaAl2Si2O8) e quartzo (SiO2). 

Decifrados todos os difratogramas da composição 17, mistura inicial seca 

(Figura 8), aos 3 dias de cura (Figura 9), aos 28 dias (Figura 10), aos 60 dias (Figura 

11) e aos 180s dia (Figura 12), foi possível observar a ausência de grandes 

mudanças nas posições de picos cristalinos dos minerais na escala horizontal 2Θ° 

dos difratogramas (Tabela 14). As mudanças nas intensidades destes picos também 

não são drásticas após os 180 dias de cura, visto que as interações químicas dos 

componentes vão reduzindo ao longo do tempo. 

Comparando os difratogramas da mistura inicial seca (Figura 8) e da mesma 

mistura após 3 dias de cura em meio ambiente alcalino (Figura 9) é possível verificar 

muitos picos coincidindo com diferentes minerais. Por isso, a mudança de 
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intensidade pode ser verificada com certeza apenas através do controle do restante 

dos picos, pois nesses há apenas um mineral por pico. 

Os picos de periclasio (MgO) com ângulo 2Θ° = 62,63° e brucita (Mg(OH)2) 

com 2Θ° = 18,5° desaparecem aos 28 dias de cura; o pico de portlandita (Ca(OH)2) 

com 2Θ° = 34,09° desaparece aos 60 dias de cura. Evidentemente as partículas de 

periclasio MgO foram hidratadas com a brucita (Mg(OH)2) e depois foram 

carbonizadas com CO2 ocorrendo a síntese de cristais de dolomita (CaMg (CO3)2). 

Para esses minerais aparecerem é preciso ser maior que 5%; devido ao nível de 

sensibilidade do método de DRX (+/- 5%).  

A maior intensidade (100%) em todos os gráficos de DRX (Tabela 14) tem o 

pico de Quartzo de 26,6°, isto significa que o quartzo tem o melhor nível de 

cristalização.  

Os picos da anorthita (CaAl2Si2O8) com 2Θ° = 25,6° diminuíram sua 

intensidade de 4,48% para 1,76%; outro pico de  anorthita com 2Θ° = 37,72° diminui 

sua intensidade ainda mais lentamente de 4,84 para 3,05%, isso pode ser explicado 

pelo fato de que quase todas as camadas superiores da estrutura das partículas 

estão mecanicamente danificadas, logo se cria um desnível, absorvendo e 

dispersando os Raios-X difratados, e assim reduzindo a intensidade dos picos no 

difratograma. 

O produto desta destruição de redes cristalinas do quartzo, por exemplo, não 

foi aproveitada para síntese de novas estruturas cristalinas, mas apenas 

aumentaram a quantidade das matérias amorfas em poros entre partículas sólidas, 

através de reações de sol-gel (processo químico utilizado para a síntese de uma 

suspensão coloidal de partículas sólidas em um líquido) e o processo de sinérese 

(expulsão da água, decorrente da aproximação das moléculas devido à formação e 

endurecimento do gel e redução de volume), podendo transformar-se em um 

material completamente sólido com propriedades mecânicas semelhantes as das 

rochas naturais. 

A síntese de cristais acontece só com carbonatos, calcita CaCO3 e dolomita 

CaMg(CO3)2, devido à hidratação e carbonatação  de portlandita Ca(OH)2,  

periclasio MgO e brucita Mg(OH)2. Este fato pode ser confirmando, na Tabela 14, 

através do crescimento lento durante os 180 dias de intensidades dos picos de 

calcita com 2Θ° = 23,0° (de 5,79 até 7,52%), 36,01° (de 6,05 até 8,66%), 42,49° 

(4,72 – 7,87%) e 47,63° (8,27 – 10,21%).  



51 
 

 

O crescimento de intensidade dos picos de dolomita acontece também muito 

vagarosamente: 21,9° (2,11 – 6,09%), 24,2° (1,63 – 3,00%), 41,17° (2,65 – 3,42%), 

51,11° (2,88 – 5,11%, 67,68° (3,88 – 6,10%). O pico de dolomita com 2Θ° = 50,58° e 

intensidade 3,73% aparece só na difratograma de 180°, conforme Figura 12. Esses 

exemplos explicam todos os processos de endurecimento de materiais, razão mais 

importante do aparecimento, crescimento, fortalecimento e o aperfeiçoamento de 

estruturas cristalinas de carbonatos. 

 

 
Figura 8 - Intensidades dos elementos mineralógicos da mistura inicial (composição 17) 
através do DRX 
Fonte: Autoria própria. 

 

A diminuição de intensidade de picos, da mistura inicial com 3 dias de cura, 

com 2Θ° = 62,32° de periclasio (MgO) (de 3,69 até 2,53 %) se deve pela hidratação 

do mineral e transformação dele em brucita (Mg(OH)2). O pico de 2Θ° = 18,5° de 

brucita Mg(OH)2 diminuiu de 4,61 até 3,79%, devido a adsorção de CO2 e 

transformação dele em dolomita CaMg(CO3)2.    

Ocorrem transformações similares ao mesmo tempo com os picos de 

portlandita Ca(OH)2 com 2Θ° = 18,0° (diminuição de 5,00 até 3,43%) e com 2Θ° 

=34,09° (de 12,75 até 4,93) e completo desaparecimento do pico com 2Θ° =47,17° 

(de 5,39% até 0). 

Essas transformações influem na síntese de crescimento dos carbonatos, 

especialmente da calcita CaCO3,  que se manifesta nos difratogramas com o 

aumento da intensidade dos picos cristalinos. Os maiores são com  2Θ° = 29,4° (de 
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27,85% até 59,46%), 2Θ° =   36,01° (4,13- 6,05%), 2Θ° = 47,63 (4,99 até 8,27%) e 

2Θ° = 48,53° (5,06 até 8,49%). 

A síntese de outro carbonato, a dolomita CaMg(CO3)2, em condições naturais 

e laboratoriais sempre ocorre de maneira mais lenta, como por exemplo com 

2Θ°=67,68° (4,32 até 4,88%). Um novo pico de intensidade I = 1,63% com 

coincidência de Calcita e Dolomita aparece no 3° dia de cura com 2Θ° = 64,54°. 

 
Figura 9 - Intensidades dos elementos mineralógicos da mistura (composição 17) ao 3° dia de 
cura através do DRX 
Fonte: Autoria própria. 
 

Todos esses processos de interação química dos componentes continuam no 

período de 3 – 28 dias (Figuras 9 e 10), o que é mais visível nos dados da Tabela 

14.  O pico de brucita com 2Θ°=18,5° não aparece mais aos 28 dias, pois pode ser 

completamente transformando em dolomita ou em um material amorfo. O mesmo 

efeito ocorre no pico de 2Θ°= 25,6° com a anorthita CaAl2Si2O8, mas outro pico de 

2Θ°= 34,09° de portlandita desaparece só no difratograma aos 60 dia de cura. No 

pico de anorthita com 2Θ°=37,72° sem coincidência com picos de outros minerais, a 

anorthita é constante em todos os difratogramas, demonstrando a resistência 

química deste mineral em ambiente alcalino conforme compósito desenvolvido no 

presente trabalho.  
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Figura 10 - Intensidades dos elementos mineralógicos da mistura (composição 17) ao 28° dia 
de cura através do DRX 
Fonte: Autoria própria. 

 

No difratograma aos 60 dias de cura (Figura 11) é também observado através 

dos dados da Tabela 14, que continuam os processos já descritos, tais como: a 

diminuição de intensidades dos picos de portlandita (com 2Θ°=18°) ou completo 

desaparecimento do pico de portlandita com 2Θ°=34,09°; desaparecimento de pico 

de periclasio com 2Θ°= 62,32°; crescimento dos picos de calcita com 2Θ°=23,0° - 

36,01° - 42,49° - 42,92° - 47,63°, lento crescimento dos picos de dolomita 2Θ°= 

21,9° - 24,2° - 54,92° - 67,68° e crescimento dos picos de quartzo (com 2Θ°=20,8°  -  

68,38° - 68,38°.  
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Figura 11 - Intensidades dos elementos mineralógicos da mistura (composição 17) ao 60°dia 
de cura através do DRX 
Fonte: Autoria própria. 

 

Comparando o difratograma de 180° dia de cura (Figura 12) comparado ao 

difratograma de 60° dia de cura (Figura 11), é possível verificar a continuação dos 

processos acima nomeados: completo desaparecimento do último pico de 

portlandita (com 2Θ° = 18°), o que significa o fim do processo de carbonização pelo 

CO2 ou ao menos a diminuição da quantidade dele até limite de sensibilidade pelo 

método de DRX (+/- 5%); crescimento dos picos de calcita com 2Θ° = 23,0° - 36,01° 

- 42,49° - 42,92° - 47,63°; crescimento dos picos de dolomita 2Θ°= 21,9° - 24,2° - 

54,92° - 67,68° e crescimento dos picos de quartzo (com 2Θ°=20,8°  -  68,38° - 

68,38°. 
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Figura 12 - Intensidades dos elementos mineralógicos da mistura (composição 17) ao 180° dia 
de cura através do DRX 
Fonte: Autoria própria. 
 

Na Tabela 14 estão apresentados os resultados da análise DRX sobre as 

mudanças das estruturas das redes cristalinas de composição 17, realizada com a 

mistura inicial seca, 3, 28, 60 e 180 dias de cura.  

 
Tabela 14 - Alteração da composição mineralógica durante o processo de cura 

 
2Θ° 

 
d, Å 

Mudança de intensidades (%) dos picos após de hidratação e cura (dias) 
Mistura Inicial 3 28 60 180 
I, % Miner

. 
I.,% Miner

. 
I.,% Miner

. 
I.,% Miner. I., % Minerais 

18,0 5,0 5,00 P 3,43 P 2,78 P 1,15 P - P 
18,5 4,7 4,61 B 3,79 B - - - - - B 
20,8 4,2 16,26 Q 16,43 Q 19,88 Q 20,11 Q 20,05 Q 
21,9 4,0 2,61 D; P 2,11 D; P 4,07 D;P 5,18 D 6,09 D 
23,0 3,8 5,61 C 5,79 C 6,12 C 7,27 C 7,52 C 
24,2 3,3 1,32 D 1,63 D 2,48 D 2,64 D 3,00 D 
25,6 3,2 4,48 A 1,76 A - - - - - A 
26,6 3,1 100,0 Q 100,0 Q 100,0 Q 100,0 Q 100,0 Q 
27,4 3,1 9,34 P; A 8,28 A 8,22 A 8,27 A 8,32 A 
29,4 3,0 27,85 C; A 59,46 C;A 70,49 C;A 70,49 C;A 62,92 C; A 

30,95 2,88 10,25 D; A 13,68 D;A 13,59 D;A 12,26 D; A 12,37 D; A 
34,09 2,62 12,75 P 4,93 P 1,64 P - - - P 
36,01 2,49 4,13 C; A 6,05 C 7,10 C 8,32 C 8,66 C 
36,57 2,45 16,28 Q; P 9,81 Q; P 8,87 Q;P 8,77 Q 8,96 Q 
37,72 2,38 4,84 A 4,21 A 3,46 A 3,00 A 3,05 A 
39,53 2,28 14,30 Q; C 12,32 Q;C 16,88 Q; C 17,81 Q; C 18,49 Q; C 
40,37 2,23 3,04 Q; A 2,98 Q 3,26 Q 4,10 Q 4,47 Q 
41,17 2,19 2,68 D; A 2,65 D 2,91 D 3,17 D 3,42 D 
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42,49 2,12 4,57 C 5,72 C 6,90 C 6,45 C 7,87 C 
42,92 2,10 7,83 Pc; C 3,65 C;Pc 7,46 C 8,82 C 10,82 C 
44,96 2,01 1,90 D; A 1,68 D;A 2,62 D;A 1,84 D; A 1,63 D; A 
45,85 1,978 8,25 Q; A 2,93 Q;A 4,46 Q;A 4,34 Q; A 4,46 Q; A 
47,17 1,926 5,39 P - - - - - - - P 
47,63 1,908 4,99 C 8,27 C 10,09 C 10,03 C 10,21 C 
48,53 1,871 5,06 C; A 8,49 C;A 10,72 C;A 9,73 C; A 9,54 C;A 
50,19 1,817 12,53 Q 11,52 Q 13,95 Q 13,68 Q 13,73 Q 
51,11 1,794 5,03 D; B 2,88 D;B 3,67 D 4,87 D 5,11 D 
54,92 1,672 4,97 Q 3,74 D 4,18 D 4,80 D 5,13 D 
57,46 1,606 2,61 Q; C 2,95 Q;C 3,60 Q;C 3,50 Q;C 1,67 Q;C 
59,88 1,543 10,20 Q; D 7,27 Q;D 9,17 Q;D 7,39 Q;D 7,83 Q;D 
62,32 1,491 3,69 Pc 2,53 Pc - - - - - Pc 
64,54 - - - 1,63 C;D 2,87 C;D 2,56 C;D 2,63 C;D 
65,78 1,41 1,15 Q;C 1,59 Q;C 1,76 Q;C 1,79 Q;C 1,39 Q;C 
67,68 1,383 4,32 D 4,88 D 5,94 D 6,08 D 6,10 D 
68,38 1,373 6,10 Q 5,34 Q 6,71 Q 6,89 Q 8,01 Q 

Fonte: Autoria própria. 
 

A Tabela 15 apresenta a legenda do Difratograma de Raios X do compósito 
17 durante seu processo de cura: 

Tabela 15 - Legenda do Difratograma de Raios X do compósito 17 
Símbolo Mineral Fórmula 

Q Quartzo SiO2 
P Portlandita Ca(OH)2 
C Calcita CaCO3 
D Dolomita CaMg(CO3)2 
A Anorthita CaAl2Si2O8 
B Brucita Mg(OH)2 
Pc Periclasio MgO 

Fonte: Autoria própria. 
 

Esta discreta síntese de cristais de carbonatos não pode explicar o 

endurecimento de amostras até 12,48MPa durante 180 dias de hidratação e cura. 

Por isso a única alternativa de explicação de tanta discordância em alto 

endurecimento das amostras em relação à pequena mudança das estruturas 

cristalinas é á ideia de síntese de materiais amorfos de sol-gel em espaço poroso 

das amostras entre núcleos das partículas sólidas, forte ligação destes núcleos e 

uma transição lenta de gel em estado sólido através de reações de sinérese 

(envelhecimento) do gel. Este processo foi detalhadamente estudado e descrito por 

Mymrine (2007, 2003) no exemplo do endurecimento de quatro tipos de escórias 

siderúrgicas ferrosas em meio alcalino na Universidade Estadual de Moscou.  
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4.3 Estrutura morfológica da mistura inicial 

Como apresentado no capítulo 3, as estruturas morfológicas dos resíduos e 

suas alterações foram verificadas através do MEV (Microscopia Eletrônica de 

Varredura) e EDS (Espectrometria de Energia Dispersiva). Na Figura 13, são 

apresentados os resultados obtidos para a mistura inicial (composição 17), 

constituído de 55% de resíduos de concreto, 15% de lodo de anodização de 

alumínio e 30% de resíduos da produção da cal. 

A    x1.000                                         10µm B    x 5.000                                      2µm 

C  x 10.000                                            2µm D    x 15.000                                          2µm 

Figura 13 - Estrutura morfológica da mistura inicial através do MEV e pontos da analise 
microquímica da composição através do EDS. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Pode-se verificar na imagem (A), a existência de muitos poros entre as 

partículas. Já na imagem (B) é possível verificar que as partículas são de diferentes 

tamanhos e morfologia. Nas imagens (C) e (D) com ampliação 10000x e 15000x, 

respectivamente, observam-se alguns elementos com formas cristalinas, isso pode 
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se dar pelo início da formação de novas estruturas, pois a água incorporada no lodo 

de anodização de alumínio juntamente com o ambiente alcalino pode ter dado o 

início ao processo de hidratação da cal e cura da composição. 
Na Figura 13-D e no Tabela 16, são verificados os resultados do EDS da 

composição química da área total da amostra e dos pontos em algumas partículas. 

 
Tabela 16 - Composição microquímica da mistura inicial 

Composição química, % de peso 
Espectro C Na Mg Al Si K Ca Fe Total 

Área 
total 29.97 3.07 7.00 4.76 7.51 1.38 44.27 2.06 100.00 

Ponto 2 34.96 1.80 5.45 4.99 7.31 0.81 41.58 3.09 100.00 
Ponto 3 42.74 2.95 4.83 4.25 6.20 0.62 36.17 2.23 100.00 
Ponto 4 45.69 2.83 4.23 3.46 5.80 0.65 35.68 1.67 100.00 
Ponto 5 40.50 2.73 4.57 4.21 6.93 1.09 38.20 1.77 100.00 
Ponto 6 43.88 4.24 4.18 4.53 8.51 1.30 31.87 1.50 100.00 
Ponto 7 47.15 4.55 3.79 4.56 8.06 0.82 29.61 1.44 100.00 
Ponto 8 47.95 5.04 5.13 5.62 9.99 0.79 23.99 1.49 100.00 
Ponto 9 32.28 1.66 2.25 2.66 4.30 0.80 56.06 - 100.00 

Fonte: Autoria própria. 
 

Pode-se observar na Tabela 16 que se trata de um material amorfo, pois a 

percentagem dos elementos químicos da amostra varia bruscamente. Fazendo uma 

comparação dos pontos 2 e 3, que, na Figura 13-D aparentam ser um cristal, é 

possível afirmar com base na Tabela 16 que a percentagem de Carbono, Sódio, 

Silício e Cálcio demonstram grande variação em percentagem. O mesmo ocorre nos 

pontos 4 e 5 variando os elementos de Carbono, Alumínio, Silício e Cálcio; e nos 

pontos 6 e 7 nos elementos e Carbono e Cálcio. 

 

4.4 Mudança da morfologia aos 28 dias de cura através de MEV e EDS  

Na Figura 14, são apresentados os resultados obtidos para a composição 17 

aos 28 dias de cura:  
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A    x1.000                                          10µm B    x 5.000                                      2µm 

C  x 10.000                                       1µm D    x 15.000                                      1µm 

Figura 14 - Estrutura morfológica da mistura aos 28 dias de cura através do MEV e pontos da 
analise microquímica da composição através do EDS. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Nas imagens 14-A e 14-B são constatadas partículas soltas e estruturas 

solidificadas, provenientes da interação entre os componentes da mistura. Nas 

imagens 14-C e 14-D são observadas grande quantidade de poros na amostra e a 

interação entre as partículas existentes.   

A Tabela 17, apresenta a composição química através do método EDS. 

 
Tabela 17 - Composição microquímica da mistura aos 28 dias de cura 

Composição química, % de peso 
Espectro C Na Mg Al Si Ca Fe Total 
Área total 61.71 1.27 2.08 10.50 6.55 15.27 2.62 100.00 
Ponto 2 65.62 1.32 1.25 7.68 8.15 14.03 1.95 100.00 
Ponto 3 59.07 1.60 0.86 8.17 14.48 14.12 1.69 100.00 
Ponto 4 59.39 1.11 1.11 8.19 12.90 15.39 1.90 100.00 
Ponto 5 59.18 1.75 2.03 9.31 7.47 17.36 2.90 100.00 
Ponto 6 63.15 1.04 2.07 9.47 5.27 17.39 1.61 100.00 

Fonte: Autoria própria. 
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Pode-se detectar na Tabela 17 a ausência de homogeneização dos 

componentes da mistura em micro nível, fator que esclarece a natureza 

essencialmente amorfa das novas formações pesquisadas. Nos pontos 2, 3 e 4 da 

Figura 14-D identifica-se um cristal. Porém, nos resultados do EDS verifica-se 

grandes variações nos elementos de Carbono e Silício. Já nos pontos 5 e 6 essa 

variação ocorre também no elemento Ferro.  

 

 

4.5 Mudança da morfologia aos 60 dias de cura através do MEV e EDS  
 

Na Figura 15, são apresentados os resultados obtidos para a composição 17 
aos 60 dias de cura:  

A    x1.000                                           20µm B    x 6.000                                        2µm 

C  x 10.000                                             2µm D    x 15.000                                         1µm 

Figura 15 - Estrutura morfológica da mistura aos 60 dias de cura através do MEV e pontos da 
analise microquímica da composição através do EDS.  
Fonte: Autoria própria. 
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É possível identificar uma maior regularidade na estrutura do material, 

proveniente da interação entre os componentes da mistura. Nas imagens (A) e (B) é 

possível verificar superfície plana e densa. Quanto mais denso esse material, maior 

sua resistência, como por exemplo, sua resistência à compressão aos 60dias: 

6,77MPa. Também é possível observar uma fratura na amostra, provavelmente dada 

pelo rompimento do corpo de prova. Nas imagens (C) e (D) é averiguada essa 

fratura com maior detalhamento, com ampliação de 10.000x e 15.000x, 

respectivamente. 

Na Figura 15-D e Tabela 18, a composição química da amostra foi analisada 
através do método EDS.  

 

Tabela 18 - Composição microquímica da mistura aos 60 dias de cura 
Composição química, % de peso 

Espectro C Na Mg Al Ca Total 
Ponto 1 44.51 - 18.51 10.8 26.18 100 
Ponto 2 46.08 - 17.69 9.59 26.64 100 
Ponto 3 48.18 - 19.37 7.92 24.53 100 
Ponto 4 42.75 - 17.95 9.37 29.93 100 
Ponto 5 45.41 - 15.69 9.9 29 100 
Ponto 6 39.59 - 15.8 9.62 34.99 100 
Ponto 7 37.39 1.12 17.38 12.16 31.95 100 
Ponto 8 42.37 - 27.23 7.39 23.01 100 
Ponto 9 44.55 - 25.86 5.47 24.12 100 

Ponto 10 43.53 - 26.38 5.47 24.62 100 
Fonte: Autoria própria. 

 

Com base na figura 15-D e Tabela 18, verificam-se alguns corpos muito 

parecidos com partículas cristalinas, mas as análises realizadas pelo método EDS 

demonstram grande diferença entre os elementos químicos em diferentes pontos. 

Nos pontos 1 e 2 a estrutura é amorfa pela grande variação no teor de Carbono e 

Alumínio. Nos pontos 4 e 5 a variação se dá nos elementos de Carbono e Magnésio 

e nos pontos 8, 9 e 10 a variação ocorre nos elementos de Carbono, Magnésio, 

Alumínio e Cálcio, demonstrando assim impossibilidade de ser um corpo cristalino.  

 

 

4.6 Mudança da morfologia aos 90 dias de cura através do MEV e EDS  
 

Na Figura 16, são apresentados os resultados obtidos para a composição 17 

aos 90 dias de cura. 
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A    x1.000                                           20µm B    x 6.000                                        2µm 

C  x 10.000                                        1µm D    x 20.000                                       1µm 

Figura 16 - Estrutura morfológica da mistura aos 90 dias de cura através do MEV e pontos da 
analise microquímica da composição através do EDS. 
Fonte: Autoria própria. 
 

 É verificado nas imagens (A) e (B) que aos 90 dias de cura, a 

quantidade de poros é muito menor e que a estrutura é muito mais densa que nas 

idades de cura anteriores. Nas imagens (C) e (D), é possível afirmar que os 

elementos da mistura continuaram a reagir e que a partir desse processo houve 

consequentemente redução dos poros e ganho de resistência mecânica, de acordo 

com o valor médio do resultado do ensaio de resistência à compressão: 9,24 MPa. 

Com base no método EDS na Figura 16-D e na Tabela 19, foi possível 

identificar a composição química da amostra em diferentes pontos e área.  
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Tabela 19 - Composição microquímica da mistura aos 90 dias de cura 
Composição química, % de peso 

Espectro C Na Mg Al Si Ca Total 
Área 
total 34.63 - 18.37 17.79 - 29.21 100 

Ponto 1 32.52 - 19.7 14.11 - 33.67 100 
Ponto 2 29.85 - 22.21 14.66 - 33.28 100 
Ponto 3 29.21 - 23.15 13.62 - 34.02 100 
Ponto 4 39.68 - 15.32 15.89 - 29.11 100 
Ponto 5 37.86 - 15.91 16.2 - 30.03 100 
Ponto 6 28.34 - 20.03 17.53 0.81 33.29 100 
Ponto 7 38.89 - 18.21 14.08 - 28.82 100 
Ponto 8 33.49 1.08 19.26 15.49 0.94 29.74 100 
Ponto 9 32.5 - 21.42 16.53 - 29.55 100 

Ponto 10 27.42 - 22.3 18.07 - 32.21 100 
Ponto 11 23.63 - 25.34 18.46 0.63 31.94 100 
Ponto 12 32.12 1.02 19.58 18.07 - 29.21 100 
Ponto 13 31.51 - 21.37 17.56 - 29.56 100 

Fonte: Autoria própria. 
 

 

Pelas análises do método EDS é possível observar na Tabela 19 que os 

pontos 1, 2 e 3 possuem diferença nos teores de Carbono e Magnésio, 

classificando-se como corpo amorfo. O mesmo ocorre nos pontos 4, 5 e 6 variando 

os teores de Carbono, Magnésio; nos pontos 7, 8 e 9 variando teores de Carbono, 

Magnésio e Alumínio e ainda apresentando impurezas de Sódio e Silício. Nos 

pontos 11, 12 e 13 a variação ocorre nos teores de Carbono, Magnésio e Cálcio. 

Conclui-se, desta forma , que a amostra selecionada do corpo de prova é amorfa.  

 

 

4.7 Mudança da morfologia aos 180 dias de cura através do MEV e EDS  
 

Na Figura 17, são apresentados os resultados obtidos para a composição 17 
aos 180 dias de cura. 
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A    x500                                           20µm B    x 6.000                                         2µm 

C  x 10.000                                         1µm D    x 15.000                                         2µm 

Figura 17 - Estrutura morfológica da mistura aos 180 dias de cura através do MEV e pontos da 
analise microquímica da composição através do EDS. 
Fonte: Autoria própria. 
 

Na Tabela 20, a composição química da amostra foi analisada através do 

método EDS apenas para área total, correspondente na Figura 17-A. 

Tabela 20 - Composição microquímica da mistura aos 180 dias de cura 

Composição química, % de peso 
Espectro C Na Mg Al Si K Ca Fe Total 

Área 
total 46.91 2.63 9.10 6.41 9.55 0.98 22.08 2.34 100.00 

Fonte: Autoria própria. 
 

É observado nas imagens (A) e (B) que aos 180 dias de cura, a quantidade 

de poros é muito menor e que há uma grande interação entre as partículas que 

constituem a amostra. Nas imagens (C) e (D) é mais visível essa interação visto que 

a magnificação está em 10.000x e 15.000x, respectivamente.  

Área total 
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CONCLUSÕES 
 

Foi experimentalmente provado que o desenvolvimento de um compósito a 

partir de resíduo de concreto, lodo da anodização de alumínio e resíduo da produção 

da cal é viável e pode ser utilizado como matéria prima em materiais de construção 

civil, visto que suas características e propriedades sobressaem às de demandas de 

Normas Brasileiras.  

Foram desenvolvidos 23 composições variando os teores de RC entre 35 e 

85% em peso, LAA entre 5 e 15% e de RPC entre 10 e 50%. Obteve-se valores de 

resistência uniaxial aos 28 dias de cura variando entre 3,81 e 8,75 MPa e em 1 ano 

de cura variando entre 4,53 e 18,09MPa, preponderando assim a NBR7170:1983 

que classifica os tijolos cerâmicos de classe C em até 4,0 MPa e a NBR 6136:2006 

que estabelece resistências maiores que 6MPa para blocos de concreto de classe D. 

Também foi observado que os valores de resistência das composições variam 

quanto ao tempo de cura e quanto ao teor de aglomerante. Sendo possível afirmar 

que o crescimento da resistência é diretamente proporcional ao aumento do 

percentual de resíduo de cal nas composições. 

É notável, da mesma forma, que houve uma diminuição da absorção de água 

nos compósitos em função do tempo de cura, isso se dá pelo fato de que, 

possivelmente, houve um crescimento da densidade aparente através da formação 

de novas substâncias nos poros das amostras, diminuindo a porosidade. 

Por meio dos estudos através de métodos de MEV com EDS foram 

determinadas as interações físico-químicas e as formações de estruturas 

morfológicas nos compósitos desenvolvidos, considerando o aumento da resistência 

mecânica durante os períodos de cura, quais ocorreram devido à dissolução em 

ambiente alcalino de superfícies das partículas sólidas de componentes com síntese 

de novas formações amorfas.  

Para estudar as alterações na composição mineralógica da mistura inicial 

seca e durante os períodos de cura de 3, 28, 60 e 180 dias, foram realizados testes 

de DRX. A explicação do ganho de resistência das amostras se dá pela síntese de 

materiais amorfos de sol-gel em espaço poroso das amostras entre núcleos das 

partículas sólidas, forte ligação destes núcleos e uma transição lenta de gel em 

estado sólido através de reações de sinérese (envelhecimento) do gel. 
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A utilização desses três resíduos industriais em substituição às matérias 

primas naturais é economicamente viável, devido ao baixo custo dos resíduos em 

comparação com as matérias-primas tradicionais.  

O maior beneficiado com a aplicação dos resultados obtidos neste trabalho é 

o meio ambiente, considerando a real possibilidade de utilização de resíduos 

industriais como matéria prima, aplicando uma destinação final adequada, 

prevenindo uma possível contaminação ao meio ambiente e, principalmente, 

minimizando a extração de recursos naturais devido à utilização destes resíduos.  
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