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RESUMO 

 
Os resíduos decorrentes da construção civil apresentam, na maioria das vezes, a 
predominância de materiais inertes e passíveis de reaproveitamento, que não tem 
em grande parte uma finalidade. Esta dissertação apresenta uma abordagem sobre 
destinação correta dos resíduos, utilizando resíduos de argamassa, lodo de 
anodização de alumínio e cal para a formação de um novo compósito. O maior 
objetivo desta dissertação é caracterizar os materiais como componentes de novos 
compósitos para a construção civil, além de identificar novas composições (ao todo 
são 13 composições) atendendo as normas e leis existentes, analisar os processos 
físico-químicos, determinar as propriedades mecânicas e adaptar tecnologias 
existentes no processo de fabricação, além de destinar sem danos ambientais todas 
as matérias primas. Para análises físico-químicas e mecânicas foram estudados os 
seguintes parâmetros: resistência uniaxial média, absorção de água, densidade 
aparente, retração linear, microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectrometria 
por energia dispersiva, difração de raios-X e espectrometria de fluorescência de 
raios-X (FRX). Dentre as 13 composições foram escolhidas as composições 4 e 11 
para analisar mais o comportamento físico-químico. A resistência à compressão 
média uniaxial, aos 90 dias da composição 11 alcançou 9,18 MPa, com coeficiente 
de absorção de água de 12%, a retração foi de 1,53% e a densidade ao longo de 
180 dias de cura variou apenas 4%. Os estudos físico-químicos identificaram a 
presença de Carbono, Sódio, Magnésio, Alumínio, Silício e Cálcio na composição 
11, e através do MEV e FRX foi possível identificar que se trata de uma estrutura 
amorfa. Através desses estudos propõe-se alternativas que sejam revertidas em 
vantagens sociais e ambientais, tais como a fabricação de blocos vazados de 
concreto simples para alvenaria sem função estrutural, blocos cerâmicos para 
alvenaria de vedação, tijolos maciços para a alvenaria em relação a categoria A, 
entre outros. 
 
Palavras-chave: Resíduos da Construção Civil, Novos Compósitos da Construção 
Civil, lodo de anodização de alumínio, resíduos da produção de cal e argamassa. 
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ABSTRACT 

 
Waste from the construction, have in most cases the predominance of inerts 
materials and insusceptible reuse, which has a few purpose. This dissertation 
presents an approach on the correct disposal of this waste, using mortar residue, 
anodizing aluminum sludge and lime to form a new composite. The main objective of 
this project is to characterize the materials as components of new composites for the 
construction industry, and identify new compositions (they are 13 compositions) meet 
the existing standards and laws, analyze the physical and chemical processes, 
determine the mechanical properties and adapting existing technologies in the 
manufacturing process, beyond to appropriate correctly without environmental 
damage for all the materials. For physical-chemical and mechanical analysis, the 
following parameters were studied: resistance average uniaxial, water absorption, 
apparent density, linear retraction, environment-scanning electron microscopy, 
energy dispersive x-ray, x-ray diffraction and x-ray fluorescence. Between the 13 
compositions, chosen compositions 4 and 11 to analyze the behavior. The average 
uniaxial compressive strength at 90 days composition 11 reached 9,18 MPa with 
12% water absorption coefficient, the shrinkage was 1,53% and the density over 180 
days varied only 4%. The physic-chemical studies have identified the presence of 
Carbon, Sodium, Magnesium, Aluminum, Silicon and Calcium in the composition 11 
and about scanning electron microscopy and XRF identified that it is an amorphous 
structure. Through these studies, it was possible to propose alternatives that are 
reversed in social and environmental benefits, such as the manufacture of simple 
concrete hollow blocks brickwork without structural function, ceramic blocks for 
sealing brickworks and solid bricks for brickworks in relation to category A, among 
others. 

 

Keywords: Waste Construction, new composites construction, anodizing aluminum 
sludge, waste of lime mortar and production. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A geração de resíduos sólidos é um fenômeno inevitável que ocorre 

diariamente, ocasionando danos muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente. O 

aumento da quantidade de resíduos reflete a velocidade com que se retiram 

recursos da natureza sem repor, consumindo parte deles e transformando a outra 

parte em sobras com características prejudiciais, superando a capacidade de 

absorção e reposição da natureza (STROEVEN, 2008). 

As indústrias de fabricação e transformação de materiais produzem, em maior 

ou menor grau, certa quantidade de resíduos que nem sempre são reaproveitados, 

ou têm um destino ecologicamente correto e dar um destino correto a estes 

subprodutos constitui um grande desafio. Em alguns casos, estes produtos 

secundários podem ser reutilizados diretamente ou podem ser aproveitados como 

matéria-prima básica em outros processos industriais (ISO 14040, 1997). 

A Resolução n° 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama 

2002) atribui a missão de solucionar o problema da produção desenfreada de 

resíduos implantando-se diretrizes, critérios e procedimentos pela destinação final 

dos resíduos provenientes da construção civil. 

A reciclagem é uma prática que existe desde a antiguidade, mas, segundo 

Almeida (2006), foi apenas após a Conferência de Estocolmo, em 1972, onde se 

estabeleceu a Declaração dos Direitos do Meio Ambiente, que o mundo despertou 

para a causa ambiental. Hoje, cada vez mais a reciclagem e a reutilização dos 

resíduos vêm sendo pesquisada. 

A argamassa é a mistura de aglomerantes e agregados com água, possui 

capacidade de endurecimento e aderência (NBR 7200, 1998). A argamassa deve 

atender a seguintes requisitos: capacidade de absorver deformações, aderência à 

base e baixa ou nula permeabilidade à água (CEOTTO, BANDUK e NAKAMURA, 

2005). A capacidade de absorver a deformação é a habilidade que o material possui 

de deformar sem ruptura quando submetido a tensões. O uso de agregados com 

baixo módulo de deformação é adotado como uma solução para compósitos com 

alta capacidade de resistência a tensões (TURATSINZE, BONNET e GRANJU, 

2005). A maior tenacidade do material, obtido pela a energia de deformação, 

significa uma maior capacidade de absorver a deformação. 
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Segundo estimativa a Associação Brasileira do Alumínio, o mercado interno 

de produtos de alumínio crescerá anualmente cerca de 9% nos próximos 15 anos 

chegando a 4,6 milhões de toneladas em 2025. A associação ainda cita que 

tamanho volume exigirá investimentos em expansão de toda a cadeia de 

transformação de alumínio (ABAL, 2014). Segundo Bauer (2009) para proporcionar 

maior resistência e caráter estético ao material, o alumínio deve ser submetido ao 

processo de anodização (semelhante à galvanoplastia), que tem por finalidade 

produzir uma camada de aproximadamente 13 micras (13μ = 0,013mm) de óxido de 

alumínio sobre a superfície do metal. Esse processo industrial gera um resíduo, 

sendo que para se produzir 1 kg de alumínio anodizado, 1 kg de resíduo também é 

gerado. 

 O lodo de anodização de alumínio cria dificuldades de gestão em muitos 

países, devido a sua natureza complexa. Atualmente a deposição em aterro é uma 

prática comum, embora essa situação seja realmente preocupante do ponto de vista 

ambiental e precisa ser urgentemente enfrentado. A reutilização dos resíduos 

provenientes da anodização contribui tanto na redução do consumo de matérias 

primas quanto na diminuição da poluição (ΜITRAKAS et al., 2010). 

A cal é produzida a partir da decomposição térmica dos carbonatos de cálcio 

e de magnésio obtidos de depósitos de calcário. Pela multiplicidade de suas 

aplicações, a cal – virgem e hidratada – está entre os dez produtos de origem 

mineral de maior consumo mundial. O produto ganha ainda maior expressão quando 

se conhece o amplo leque de setores industriais e sociais que dele se utilizam, 

graças à sua dupla capacidade – reagente químico e aglomerante-ligante 

(MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, 2009). Conforme estimativa da ABPC, a 

produção total de cal em 2013 foi de 8.419 mil toneladas, sendo 884 mil toneladas 

(10,5%) destinadas ao mercado cativo e 7.535 mil toneladas (89,5%) ao mercado 

livre (ABCP, 2014a). A maior parte da produção, mais precisamente 6.403 mil 

toneladas (76%) é referente à cal virgem e 2.016 mil toneladas (24%) à cal hidratada 

(ABPC, 2014b)  

Algumas tentativas estão sendo feitas para incorporar esses resíduos como 

agregados em concreto e outros componentes para o seu reaproveitamento. Sartor 

(2006), mostrou a utilização do resíduo de anodização do alumínio como matéria-

prima para o desenvolvimento de produtos cerâmicos, tais como: engobe, esmalte, 

fritas e tijolo refratário. Ribeiro e Labrincha (2008), fizeram um estudo em Portugal 
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onde também foram produzidos materiais cerâmicos refratários a partir do lodo de 

anodização do alumínio. Moraes (2012), desempenhou um estudo sobre a produção 

e caracterização de espumas cerâmicas obtidas a partir de lodo de anodização de 

alumínio. Colonetti (2014), concretizou um estudo onde foram obtidas tintas 

inorgânicas a base de fosfato de alumínio utilizando o resíduo do processo de 

anodização de alumínio. Bergamasco et al. (2012), estudou a adição de pó de 

borracha de pneus no traço da argamassa. Filho (2011), estudou a durabilidade das 

argamassas alternativas incorporadas com resíduos de construção civil e da 

serragem do granito. Ribeiro et al. (2011), realizaram um estudo que  comparou a 

energia de fratura de argamassas e concretos produzidos com rocha e seixos 

esmagados, utilizando zero, 10, 20, 30 e 40% dos agregados misturados com 

argamassa padrão e aplicando o método de divisão cunha para alcançar 

propagação estável da trinca.  Neno et al. (2013), realizaram uma pesquisa onde foi 

avaliado o desempenho de argamassas em foram adicioandos agregados reciclados 

de concreto. Kanellopoulos et al., (2013) apresentaram a avaliação do 

reaproveitamento de resíduos de construção, tais como reaproveitamento de cal e 

agregados reciclados de concreto para aterros no Chipre. Na França, Aldaood et al. 

(2014), realizaram um estudo que comprova que o tratamento com cal geralmente 

melhora as propriedades geotécnicas dos solos. Ferreira et al. (2013) publicou um 

artigo que apresenta a incorporação de pedra sabão em pó e Ferro, Silicio e 

Manganes em argila de cal para a substituição do aglomerante cal, na fabricação de 

tijolos.  

Desta forma, sem encontrar um estudo que utilizasse todos os materiais ao 

mesmo tempo, o desenvolvimento desta dissertação propõe um método para o 

reaproveitamento de três resíduos provenientes da construção civil: lodo de 

anodização de alumínio, reaproveitamento de cal (RPC) e sobra ou rejeitos de 

argamassa de revestimento, diminuindo assim o consumo da matéria prima natural, 

protegendo o meio ambiente de novas agressões com a destinação adequada, 

contribuindo com vantagens econômicas, sociais e ambientais. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

Com o grande aumento da demanda da construção civil constata-se que os 

impactos gerados pelos resíduos são alarmantes, causando danos ao meio 

ambiente quando essa destinação final é feita de maneira incorreta. 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

Desenvolver compósitos à base de argamassa, lodo de anodização de 

alumínio e cal para compósitos de revestimento como novos materiais para 

construção civil, com o objetivo de diminuir impacto dos mesmos ao meio ambiente. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

• Caracterizar o lodo de anodização de alumínio, resíduos da produção de 

cal e de argamassa de revestimento como os componentes para 

fabricação de novos materiais para construção civil.  

• Verificar se as novas composições atendem as propriedades mecânicas 

exigidas pelas Normas e leis existentes; 

• Analisar os processos físico-químicos de interação de componentes 

durante a cura dos materiais desenvolvidos e determinar suas 

propriedades mecânicas; 

• Adaptar tecnologias existentes no processo de fabricação do novo 

material produzido; 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A destinação dos resíduos decorrentes da construção civil, que apresentam 

como característica a predominância de materiais inertes e passíveis de 

reaproveitamento, não tem em grande parte nenhum tipo de finalidade, desta forma, 

o estudo traz uma minimização da tal problemática com vantagens sociais e 

ambientais. Logo, reitera-se a relevância do estudo, em que os componentes 

utilizados tenham um uso promissor. Os estudos relacionados à reutilização de 

resíduos no Brasil ainda se encontram em fase incipiente quando comparado com 

trabalhos desenvolvidos em outros países Europeus e dos Estados Unidos.  

O aproveitamento de material passível de reaproveitamento na Comunidade 

Europeia é em média de 28% do volume produzido (VAZQUEZ, 2005). Esse dado 

se comparado ao da Holanda, que consegue um reaproveitamento de 90%, é um 

índice muito baixo, que mostra de forma clara as diferenças dentro da própria 

Europa (MUELLER, 2006). A atual legislação da EU, no que se refere a destinação 

de resíduos fixa objetivos claros em matéria de reutilização e reciclagem dos 

resíduos e de redução da deposição em aterro. Até 2020, por exemplo, 50% dos 

resíduos urbanos ou domésticos e 70% dos resíduos de construção e demolição 

devem ser reciclados ou reutilizados. Estes objetivos já originaram grandes 

melhorias, tendo vários Estados-Membros demonstrado quanto é possível fazer de 

uma forma rápida, a baixo custo e criando muitos postos de trabalho (EUROPEAN 

COMMISSION, 2013).  

U.S Environmental Protection Agency (EPA) (2014) relata que, a partir de 

novembro de 2008 que cerca de 56.850 toneladas de materiais foram reutilizadas, o 

que representa 98% de reciclagem.  

Segundo Shayan e Xu, (2003) na Austrália são produzidos aproximadamente 

3 milhões de entulho por ano, dos quais a maioria é concreto. Aproximadamente 

50% do material é reciclado, como por exemplo o RCA, e o restante é enviado aos 

aterros. 

Por esses motivos, e tendo em vista o crescimento do consumo de todos os 

materiais citados anteriormente, justifica-se a proposta da utilização de lodo de 

anodização de alumínio, reaproveitamento de cal e de argamassa para a formação 

de um novo compósito que atenda todas as normas vigentes e que proporcionará a 
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melhor forma para reutilização. Todavia é importante salientar que nenhum estudo 

foi encontrado utilizando os três materiais em questão. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Este capítulo consiste na apresentação da revisão da literatura que aborda os 

assuntos fundamentais pautados à incorporação de resíduos da construção civil em 

novos compósitos para construção civil.  

 

 

2.1 LODO DE ANODIZAÇÃO DE ALUMÍNIO 

 

 

2.1.1 Histórico 

 

 

O processo de Bengough-Stuart foi usado pela primeira vez em escala 

industrial em 1923 para proteger contra corrosão as partes de um hidroavião 

(SHEASBY e PINNER, 2001). Esse é o processo de anodização mais antigo e 

usava ácido crômico para a anodização, na América do Norte é conhecido como tipo 

I, no Reino Unido é normalmente especificada como DEF STAN 24/03 e usado em 

áreas que são propensas a entrar em contato com propulsores (SPECIFICATION 

MILITARY, 1993). Variações deste processo evoluíram rapidamente, e o primeiro 

processo de anodização de ácido sulfúrico foi patenteada por Gower e O'Brien em 

1927. O ácido sulfúrico logo se tornou e continua a ser o eletrólito de anodização 

mais comum (SHEASBY; PINNER, 2001). 

A primeira vez que o estado da arte da anodização de alumínio foi detalhado 

foi por Diggle em 1968 (DIGGLE, DOWNIE; GOULDING, 1969). O alumínio 

anodizado tem alta resistência a corrosão, dureza superficial e boa capacidade para 

a coloração (SHEASBY; COOK, 1974). Keller et al.(1953), relataram características 

estruturais de alumina porosa usando microscópio eletrônico pela primeira vez com 

base na camada porosa de óxido de barreira.  
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2.1.2 Definição  

 

 

A anodização é um processo eletroquímico no qual uma película de óxido é 

formada sobre a camada de alumínio, atribuindo dureza e resistência à corrosão. 

Dependendo do tipo específico de alumínio e o acabamento de superfície, há vários 

eletrólitos típicos (ácido, ácido fosfórico, ácido clorídrico sulfúrico e etc.) utilizados 

em diferentes condições (LIN e LO, 1998).  O processo de anodização forma uma 

camada de óxido especialmente estruturado e denso que protege as propriedades 

subjacentes de metal, como a resistência à corrosão substancial, resistência à 

abrasão e isolamento elétrico (AYUSO e NUGTEREN, 2005).  

O processo do ácido sulfúrico é mais amplamente utilizado devido às 

condições econômicas, os resultados satisfatórios obtidos e os meios utilizados para 

obtê-los. Esse tratamento geralmente é realizado com banhos de anodização a uma 

temperatura de 20° C usando uma concentração de ácido sulfúrico de 18% e 

aplicando uma densidade de corrente de 1-2 A / dm² (AYUSO e NUGTEREN, 2004). 

Geralmente o alumínio é considerado um resíduo não tóxico, volumoso, de 

reduzido peso específico, composição variável (dependente dos parâmetros de 

operação), mas constituído majoritariamente por água (75 a 85% de umidade), 

misturas de hidroxisulfatos de alumínio e aluminatos sódicos sob forma coloidal 

(RIBEIRO e TULYAGANOV, 2002). 

 

 

2.1.3 Etapas Operacionais Básicas de Anodização do Alumínio 

 

 

O processo de anodização do alumínio é composto por uma série de fases 

básicas que é comum a todos os tipos de anodização, conforme Figura 1.  
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Figura 1 - Fluxograma dos estágios. 

Fonte: Meneghesso (2014) 
 

 

 

2.1.3.1 Montagem ou Engachamento 

 

 

A montagem ou Engachamento é a fixação dos perfis nas gancheiras de 

alumínio, para que permaneça um bom contato elétrico. Esse contato da peça deve 
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ser firme para que não haja deslocamentos durante a movimentação da carga nos 

estágios da anodização.  

Devido à alta resistividade elétrica da camada anódica, após cada ciclo de 

anodização, as gancheiras devem ser decapadas (dissolução da camada de óxido 

de alumínio), a fim de se garantir um bom contato elétrico das peças que nelas 

serão montadas (MENEGHESSO, 2014). 

 

 

2.1.3.2  Desengraxe ou Lavagem 

 

 

O desengraxe é executado para fazer a limpeza dos produtos de alumínio, 

removendo gorduras, óleos e outros resíduos que aderem ao metal. Esse processo 

é feito com uma solução aquosa levemente ácida ou alcalina, que também serve 

para remover filmes de óxidos da superfície do metal, pode ser feito por três tipos de 

processos: com solvente, alcalino ou ácido. 

• Desengraxe com solvente: são utilizados para a remoção de 

contaminantes orgânicos (óleos e graxas) que estão presentes na 

superfície do alumínio.  

• Desengraxe alcalino: é o processo mais comum para a limpeza do 

alumínio e suas ligas, além de ter fácil aplicabilidade nas próximas 

operações, esse tipo de processo remove e emulsifica os contaminantes 

orgânicos. 

• Desengraxe Ácido: uma das principais é a remoção dos óxidos da 

superfície antes da pintura ou anodização. Nesse processo também 

existe a remoção de gorduras e óleos da superfície do alumínio. 

A lavagem em água é executada logo após o desengraxe, a função é garantir 

a ausência de resíduos das peças provenientes do processo anterior. É uma das 

fases mais importantes do processo, pois pode ser uma fonte permanente de 

contaminação dos banhos pelo arraste. Estas lavagens evitam a contaminação 

química dos banhos entre si, diminuindo restos de reagentes da operação anterior 

(PEREIRA, 2002). 
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2.1.3.3  Fosqueamento  

 

 

O material é colocado nas gancheiras onde é amarrado de forma que possa 

ser levado aos tanques para o processo de Fosqueamento e anodização. 

Devidamente fixado nos suportes, é colocado no tanque para banho de soda 

cáustica, que queima a superfície do alumínio. Em seguida, o material é lavado 

retirando o excesso de soda e colocado no tanque para banho de ácido nítrico, 

removendo óxidos, óleos, gorduras e outros resíduos contaminantes da superfície 

do alumínio no processo de desengraxe. Concluído este processo, o material é 

colocado no tanque de anodização que possui ácido sulfúrico onde o material fica 

depositado e em contato com a corrente elétrica, caracterizando um processo 

eletroquímico, promovendo a formação de uma película protetora, dando ao material 

uma superfície mais uniforme e resistente. Após a conclusão do processo de 

anodização, o material é retirado e inserido em dois tanques com água, 

sequencialmente preparados para enxágue, removendo o excesso de produtos 

químicos. Em seguida, o mesmo é colocado no tanque de selagem, onde ocorre o 

processo de fechamento dos poros do alumínio.  (ANOTEC, 2014). 

 

 

2.1.3.4  Neutralização 

 

 

Neutralização é a neutralização do filme de solução de Fosqueamento, que 

permanece aderido ao material mesmo quando lavado com água. Essa etapa é 

realizada para a remoção de qualquer partícula de intermetálicos ou hidróxidos 

presentes na superfície do alumínio, logo depois do ataque alcalino e a lavagem, 

esse é um processo ocorre a temperatura ambiente 
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2.1.3.5  Anodização 

 

 

Estes filmes, obtidos por oxidação em meio ácido, são geralmente 

constituídos por duas camadas: uma fina e compacta com cerca de 100-150Å, e 

uma porosa, resultante do ataque químico do ácido ao óxido formado, constituído 

por células hexagonais, cada uma delas com um poro central. No fundo dos poros 

forma-se uma camada barreira, que separa o óxido em formação do alumínio. O 

tamanho das células é determinado pela tensão de operação do banho (17-19 volts), 

enquanto que a espessura da camada é determinada pela relação corrente x tempo. 

As características da camada anódica dependem do tamanho e do volume dos 

poros e estão diretamente ligadas à remoção do calor gerado no processo (ABAL, 

2014). 

Conforme Figura 2 a anodização de uma peça é quando submete-se os 

materiais em um processo eletroquímico. 

 

 
Figura 2 - Processo eletroquímico para a anodização de alumínio. 

Fonte: Tecnoquim (2014) 
 

A estrutura básica da camada é formada por células hexagonais. 

Cada uma delas possui um poro central e no fundo de cada poro forma-se uma fina 

camada-barreira que separa o óxido em formação do alumínio conforme mostra a 

Figura 3. As peças a serem anodizadas funcionam como anodo, formando uma 

película de Al2O3. A reação redox gera uma solução de sulfato de alumínio com 

excesso de ácido sulfúrico (PEREIRA, 2002). 
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Figura 3 - Camada anódica, construída em conformidade com parâmetros técnicos de 

processo com 200 g/L de ácido sulfúrico, 18 volts, 19º C de temperatura e agitação constante, 
será extremamente dura, porosa e transparente. 

Fonte: Abal (2005) 
 

 

2.1.3.6  Selagem 

 

 

A selagem é uma das etapas mais críticas do Processo de Anodização e foco 

indispensável das análises de Certificação de Qualidade. Caracteriza-se pelo 

fechamento dos poros da camada anodizada e é necessária para neutralizar a 

absorção de agentes externos, assegurando o desempenho de todas as fases 

anteriores e proporcionando completa proteção ao metal base: evita desbotamento 

da cor pela ação da luz solar e garante total resistência a foto oxidação 

(COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO, 2014). 

Somente uma camada de óxido bem vedada confere uma proteção total. A 

vedação de uma camada de óxido de alumínio, obtida anodicamente, tem a 

finalidade de fechar os finos canais existentes na camada após o processo 

eletrolítico, dando assim uma proteção real à camada, pois devido à sua capacidade 

de absorção, a mesma poderá absorver sujeira e/ou outros materiais agressivos. Por 

este motivo, uma camada de óxido não vedada, ou pouco vedada, é menos 

resistente do que uma camada natural de óxido. A vedação poderá ser feita em 

vapor ou água desmineralizada (COMPANHIA PERNAMBUCANA DE MEIO 

AMBIENTE, 2001). 

É possível entender o processo de selagem através da Figura 4. 
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Figura 4 - Processo de Selagem. 

Fonte: Companhia Brasileira De Alumínio (2014) 
 

 

2.1.4 Geração e Produção 

 

 

O processo de anodização é feito normalmente em pequenas e médias 

empresas que tem uma ou duas linhas de produção. O alumínio é o material mais 
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importante a ser anodizado, porém, em menor escala temos ainda o magnésio, 

titânio, tântalo e nióbio. Os itens de alumínio usados na indústria da construção civil 

são aqueles que são mais expressivamente submetidos ao processo de anodização 

(AYUSO, 2008). 

As altas quantidades diárias produzidas e as dificuldades para reduzir o 

volume causam problemas de destinação final. Além disso, este processo implica 

uma perda contínua de recursos materiais que poderiam ser recuperados e 

reciclados (AYUSO e NUGTEREN, 2005).  

Estima-se que a produção mundial anual de alumínio seja superior a 450.000 

toneladas distribuídas da seguinte forma: Japão 39%, EUA 22%, UE 22% e outros 

17% (PEREIRA, 2002).  

O processo de anodização consome muita água e gera grandes quantidades 

de lodo (~100.000 t/ano) nos países da União Europeia (LAWRENCE, 1996). No 

Brasil estima-se que para cada tonelada de material anodizado, 1 tonelada de lodo é 

gerada (PEREIRA et al., 2000). 

As indústrias de produção e transformação de materiais geram, em maior ou 

menor grau, resíduos, os quais nem sempre têm uma disposição ecologicamente 

adequada ou uma destinação de utilização. Em alguns casos, entretanto, esses 

produtos secundários podem ser diretamente reutilizados como matérias-primas em 

outros processos industriais. Como tais, eles perdem seus rótulos de poluentes e en-

contram novas aplicações com elevado valor agregado e consequente benefício 

para a sociedade e proteção do ambiente (ISO, 1997). A indústria de anodização 

produz uma grande quantidade de fluxos de resíduos de ácido a partir da fase de 

anodização, especificamente contendo o ácido sulfúrico e alumínio, outros 

elementos, tais como Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Zn ou Ti, também podem estar 

presentes em pequenas quantidades, sua presença e concentrações estão 

relacionadas diretamente à composição de ligas de alumínio anodizada (AYUSO;  

NUGTEREN, 2005). 

As indústrias de anodização de alumínio produzem grandes quantidades de 

efluentes líquidos, concentrados ou diluídos que, segundo as legislações ambientais, 

não podem ser lançados no meio ambiente sem que haja um tratamento físico-

químico prévio que permita atingir os limites impostos pela lei ambiental para a 

descarga de efluentes. Por outro lado, o tratamento desses efluentes permite a 
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obtenção de matérias primas tais como, ácido sulfúrico, hidróxido de sódio e outros 

produtos comerciais (GOMES, 2005). 

Segundo Hotza et al. (2012), o lodo é frequentemente classificado como um 

material não tóxico. Porém, sua disposição, considerando as quantidades 

produzidas, implica em elevada redução de volume e custos de transporte (22-30 

US$/t) (CASAGRANDE et al., 2008), visto que o elevado teor de alumina do lodo 

calcinado sugere um elevado potencial de reciclagem  (PEREIRA et al., 2000) 

 

 

2.1.5 Caracterização do material 

 

 

A forma mais comum de anodização é feita com ácido sulfúrico, o qual dispõe 

de espessura de película entre 5 e 25 µm, dependendo do uso final dos 

componentes (decorativo e/ou de proteção). Antes do processo de anodização 

vários pré-tratamentos são necessários para preparar a superfície de alumínio, que 

são a limpeza, condicionamento e desoxidação (AYUSO e NUGTEREN, 2005).  

O elevado teor de alumina na produção da anodização do aluminio e sua 

consistencia torna muito atraente para o reaproveitamento, tais como: recuperação 

de compostos a base de aluminio, o enriquecimento de materiais a base de alumina 

ou até mesmo a incorporação em outros produtos  (RIBEIRO; LABRINCHA, 2008). 

 

 

2.1.6 Composição Química 

 

 

O resíduo (lodo) resultante do processo de anodização do alumínio 

caracteriza-se por ser um resíduo anódico com elevada relação hidróxido/sulfato e 

baixo teor de cálcio. Após o processo de calcinação dos resíduos (lodo) coletados, 

pode-se notar um elevado teor de alumina que varia de 89% a 97%, em peso, da 

composição química do material, o que o torna de grande interesse para o processo 

de reciclagem, evidenciando a existência de diversas alternativas de aplicação 

desse resíduo (lodo). (MATTOS, 2010) 
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Após passar pelo filtro, o lodo de anodização é constituido basicamente por 

água, cerca de 85% do peso, hidroxido de aluminio coloidal e sais solúveis, tais 

como: sódio, potássio, magnésio, cálcio e sulfato de aluminio  (SEABRA et al., 

2000). 

 

 

2.2 RESÍDUOS DA PRODUÇÃO DE CAL 

 

 

2.2.1 Histórico 

 

 

O homem conheceu a cal provavelmente nos primórdios da Idade da Pedra 

(período Paleolítico), desde os tempos da existência dos primeiros Hominídeos. A 

natureza dispunha para os seres vivos abrigos para a defesa das espécies contra as 

intempéries. Eram as grutas ou cavernas, cavidades naturais geralmente em rochas 

carbonatadas, geradas por fenômenos (GUIMARÃES, 2002).  

Segundo Petrucci (1976), os gregos empregavam a cal como aglomerante, o 

mesmo acontecendo com os etruscos e depois com os romanos. A argamassa era 

preparada pelo mesmo processo ainda hoje adotado, e que consiste na extinção de 

pedra cozida e mistura da pasta com areia. Essa técnica continua, aliás, até nossos 

dias, a ser largamente empregada onde não se pede grande resistência mecânica, e 

em obras que não estejam sujeitas à ação da água. De acordo com Barboza (1984), 

o conceito de minerais estratégicos surgiu nos Estados Unidos no início da década 

de 20, para evidenciar aqueles essenciais às atividades militares e, também, há 

milhares de usos nas atividades civis, que em época de guerra poderiam ter seu 

abastecimento comprometido. Na Europa tal conceito tem sido aplicado aos 

minerais fundamentais para as nações e suas economias, e que possuam um 

abastecimento vulnerável. Também na denominada terceira revolução científica e 

tecnológica, impulsionada pela informática, biotecnologia, química fina, mecânica de 

precisão e “novos materiais”, estão presentes em insumos minerais. 

Conforme relata Gomes (2006), os primeiros edifícios brasileiros utilizaram 

sistemas construtivos como: a taipa de pilo, o adobe e o pau-a-pique, que 

empregavam o solo como material de construção. Entretanto, com o passar dos 
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anos, este material foi substituído pela pedra e pela cal, pois Portugal esperava que 

os novos edifícios fossem mais resistentes, visando a proteção das cidades de 

possíveis ataques inimigos. Desde os tempos descritos pela arqueologia antiga até o 

desenvolvimento industrial moderno, a indústria de produtos minerais é uma das 

maiores responsáveis pelo crescimento tecnológico e pelo emprego de mão-de-

obra. Ela atinge o mercado de duas formas, seja na quantidade de material 

produzido, seja na diversidade de ramos de aplicação (ATLAS, 2002). 

 

 

2.2.2 Definição 

 

 

Cal é o nome genérico que se dá ao aglomerante derivado de rocha calcária 

que, por sua vez, contém basicamente carbonatos de cálcio – CaCO3. O calcário, 

após extraído, selecionado e moído, é submetido a elevadas temperaturas em 

fornos industriais num processo conhecido como calcinação (ARAUJO, 1997) 

A cal é produzida a partir da calcinação do calcário, tendo como produto da 

reação o CO2: 

CaCO3 + calor → CaO + CO2 

 A cal hidratada ou extinta é produzida pela reação da cal viva com a água: 

CaO + H2O → Ca (OH)2 

A reação de extinção é acompanhada de grande produção de calor. A cal 

hidratada endurece nas argamassas graças a sua lenta reação com o dióxido de 

carbono do ar (CO2):  

Ca (OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 

ocorrendo, portanto uma recarbonatação (PATTON, 1978). 

Conforme cita Guimarães (2002), a cal é um produto de grande expressão 

para os setores industriais e sociais, principalmente quando se conhece o amplo 

leque de que dele se utilizam, graças à sua dupla capacidade de reagente químico e 

aglomerante-ligante. Quando virgem e hidratada, está dentre os dez produtos de 

origem mineral de maior consumo mundial (devido a sua multiplicidade de 

aplicações). São também resíduos da indústria calcária da produção de cal para 

construção civil, obtida pela calcinação do calcário, constituído essencialmente de 
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cal e elementos, não calcários (Al2O3 - alumina, SiO2 - sílica, Fe2O3 – óxido de ferro, 

etc.) em quantidade totais maiores do que 12% (ABNT 6453, 2003). 

 

 

2.2.3 Tipos de cal 

 

 

Um dos ligantes artificiais mais antigos é o ligante que resulta da cozedura 

dos calcários, constituídos sobretudo por CaCO3, mais abundantes na natureza. 

Associada a estes existe a argila, em maior ou menor quantidade, porque a 

precipitação do carbonato de cálcio em águas de grande tranquilidade arrasta 

consigo a argila que porventura esteja em suspensão. Obtém-se então o calcário 

margoso, quando a argila é em quantidade superior ao carbonato forma-se uma 

marga calcária. Assim, os calcários podem ser muito puros ou conterem quantidades 

variáveis de argila (COUTINHO, 1998).  

 Segundo a NBR (ABNT 6453, 2003) a cal virgem é o produto obtido da 

calcinação de calcários e dolomitos (matéria prima), do qual o constituinte principal é 

o óxido de cálcio ou o óxido de cálcio em associação natural com o óxido de 

magnésio, capaz de extinção em água. O principal produto da calcinação das rochas 

carbonatadas cálcicas e cálciomagnesianas é a cal virgem, também denominada cal 

viva ou cal ordinária. O termo cal virgem é o consagrado na literatura brasileira e nas 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas para designar o produto 

composto predominantemente por óxido de cálcio e óxido de magnésio, resultantes 

da calcinação, à temperatura de 900 – 1200 °C, de calcários, calcários magnesianos 

e dolomitos. A cal virgem é classificada conforme o óxido predominante (ARAUJO, 

1997; FRANCIS e GUIMARÃES, 2000): 

• cal virgem cálcica: com óxido de cálcio entre 100% e 90% dos óxidos totais 

presentes;  

• cal virgem magnesiana: com teores intermediários de óxido de cálcio, entre 

90% e 65% dos óxidos totais presentes;  

• cal virgem dolomítica: com teores de cálcio entre 65% e 58% dos óxidos 

totais presentes. 

Segundo NBR 7175 (ABNT, 2003), a cal hidratada é um pó seco obtido da 

hidratação da cal virgem, constituída essencialmente de hidróxido de cálcio e 
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hidróxido de magnésio, ou ainda de uma mistura entre estes componentes. Segundo 

Guimarães (1997), a cal hidratada se apresenta como pó seco, com 17% a 19% de 

água combinada quando dolomítica normal e 24% a 27% de água combinada 

quando cálcica ou hidratada sob pressão. Segundo este mesmo autor, a mais 

importante virtude da cal está na sua capacidade de transmitir às argamassas uma 

resistência maior a penetração da água, a principal inimiga da estabilidade e 

durabilidade das construções. Segundo Oliveira (2004), a cal hidratada é composta 

por um pó de cor branca resultante da combinação química dos óxidos anidros da 

cal virgem com a água 

Todos os tipos de cal citadas acima, encontram-se no Gráfico 1. 

 
Gráfico 1 Cais de construção.  

Fonte: IPQ (2011) 
 

 

2.2.4 Geração e Produção  

 

 

A maioria da cal produzida no Brasil resulta da calcinação de 

calcários/dolomitos metamórficos de idades geológicas diferentes; geralmente muito 

antiga (pré-cambriana) e possui pureza variável. As cales provenientes de calcários 

sedimentares e de concheiros naturais recentes participam de maneira subordinada 

na produção (FRANCIS e GUIMARÃES, 2000). 

Os principais produtores mundiais de minérios (energéticos não incluídos), 

ponderando-se a sua extensão geográfica e potencialidade geológica, são os países 

desenvolvidos, com mais de 60% em valor da produção mundial (GIRAUD, 1983). 
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O Brasil tem baixo consumo per capta da cal (aproximadamente 36 kg/ano), 

apesar do considerável nível de produção (de 5 a 6 milhões de ton/ano). Este índice 

está acima do consumo médio mundial, em torno de 25 kg/ano, em um volume que 

o consumo de cal pode ser considerado como índice de desenvolvimento de um 

Estado (GUIMARÃES, 2002). 

Observa-se que a produção de calcário no Paraná passou de cerca de 8 

milhões de toneladas em 1989, para mais de 12 milhões em 2000, conforme o 

Gráfico 2 (REBELO et al., 2003). 

No caso do Paraná, conforme Gráfico 2, os principais recursos minerais em 

termos de potencialidade geológica e produção são as rochas e minerais industriais 

(substâncias não metálicas). Podem ser consumidos por um amplo espectro de 

segmentos da indústria de transformação, ou utilizados diretamente na construção 

civil, agricultura e saneamento, excetuando-se aplicações metalúrgicas e 

energéticas. Pela ordem de importância destacam-se o calcário, talco, pedras 

ornamentais, argilas, areias industriais e agregados (areia e brita). A Região 

Metropolitana de Curitiba - RMC é atualmente a maior produtora de bens minerais, 

em especial de calcário, ocupando o primeiro lugar na produção paranaense 

(REBELO et al., 2003). 

A produção da cal apresentou um pequeno declínio em 2001, cerca de 1%, 

mesmo com o aparente crescimento mostrado nos últimos anos. Ao contrário do que 

demonstra a tendência mundial, o Brasil passou de sétimo produtor mundial em 

2000, para sexto no ano seguinte, contando com cerca de 5,2% da produção 

mundial. Já em 2003 a produção no mercado brasileiro ganhou mais impulso, 

contabilizando uma produção superior a 6,5 milhões de toneladas do produto, o que 

coloca o Brasil na briga pela quinta posição entre os países produtores. Essa 

produção concentra-se, sobretudo na produção da cal virgem industrial, que somou 

4,76 milhões de toneladas, volume quase 3% superior ao de 2002, enquanto que a 

produção da cal hidratada se manteve praticamente estável no período de acordo 

com a Associação Brasileira de Produtores de Cal (ABPC) em 2004 (SOARES, 

2007).  

Dados mais atuais mostram que as principais regiões produtoras de cal no 

Brasil são o Sudeste e o Sul, com destaque para os estados de Minas Gerais (64% 

da produção total de cal para o mercado aberto – não cativo), São Paulo e Paraná 

(10% cada). A produção de cal virgem para o mercado aberto é liderada pelo estado 
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de Minas Gerais (76%), enquanto a de cal hidratada, por São Paulo (36%) (ABPC, 

2014b) 

 

 
Gráfico 2 – Evolução da produção de calcário no Estado do Paraná durante a década 

de 90. 
Fonte: DNPM (2001) 

 

 

A Tabela 1 observa-se a percentagem de produção de cal responsável por 

cada país e demonstra o crescimento durante os anos. 
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Tabela 1 - Principais produtores de cal no mundo. 

Especificação Produção de cal virgem – 1000 tons 

País 2000 2001 2002 2003 2004 % em 2004 

Austrália  1500 1500 1500 1500 1500 1,19 
Áustria  2000 2000 2000 2000 2000 1,59 
Bélgica  2300 2000 2000 2000 2000 1,59 
Brasil  6273 6300 6500 6500 6500 5,16 

Bulgária 1388 2025 1136 2902 2900 2,3 
Canadá  2525 2213 2248 2216 2200 1,75 

Chile 1000 1000 1000 1000 1000 0,79 
China  21500 22000 22500 23000 23500 18,65 

Colômbia  1300 1300 1300 1300 1300 1,03 
República Tcheca 1202 1300 1120 1263 1300 1,03 

Egito  800 800 800 800 800 0,63 
França 3100 3000 3000 3000 3000 0,28 

Alemanha 6850 6630 6620 6637 6700 5,32 
Índia  910 910 900 900 900 0,71 
Irã  2200 2000 2200 2200 2200 1,75 

Itália  3500 3500 3000 3000 3000 2,38 
Japão  8106 7586 7420 7953 7950 6,31 
México  5300 4800 5100 5700 5700 4,52 
Polônia  2376 2049 1960 1955 1950 1,55 

Romênia  1480 1790 1829 2025 2000 1,59 
Rússia  8000 8000 8000 8000 8000 6,35 

Eslováquia 750 816 912 847 850 0,67 
Eslovênia  1500 1434 1636 1500 1500 1,19 

África  1391 1615 1598 1600 1500 1,19 
Espanha  1700 1700 1800 1800 1800 1,43 
Taiwan  800 800 750 800 800 0,63 
Turquia  3300 3200 3300 3300 3400 2,7 

Reino Unido 2500 2500 2000 2000 2000 1,59 
E.U.A.  19500 18900 17900 19200 2000 15,87 
Vietnã  1156 1361 1426 1450 1500 1,19 
Outros  6080 5890 5900 5700 5700 4,52 
TOTAL  121000 121000 119000 124000 126000 100 

Fonte: International Lime Association (2004) 
 

 

Dados mais atualizados mostram que o principal país produtor de cal é a 

China, com 63% da produção mundial. Com produção bem menor, mas entre os 

maiores produtores estão Estados Unidos, Índia, Rússia e Brasil, somando cerca de 

16%. Em 2013 a produção do Brasil foi de aproximadamente 8,4 a 8,5 milhões de 

toneladas (SEABRA, 2014ª; USGS, 2014). 
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2.2.5 Caracterização do Material 

 

 

As características físicas (granulometria, estabilidade, retenção de água, 

densidade, superfície específica, ângulo de repouso, razão de sedimentação e 

outros), químicas e físico-químicas (reatividade, sílica e insolúveis, óxidos de ferro e 

alumínio, óxidos de cálcio, óxidos de magnésio, anidrido carbônico, perda ao fogo, 

enxofre, óxidos não hidratados, potássio, sódio, fósforo e outros) são executadas por 

equipes especializadas de laboratórios de institutos oficiais e de empresas de 

grande porte. O consumidor deve exigir que o produto colocado no canteiro de obras 

ou no pátio de matérias-primas atenda às normas estabelecidas pelo Sistema 

Nacional de Metrologia, Normalização e qualidade Industrial/ABNTda Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (SOARES, 2007). 

As principais virtudes da cal virgem estão na pureza dos óxidos disponíveis e 

na reatividade. Essas caraterísticas, evidentemente, dependem da pureza química 

da matéria-prima, do combustível utilizado e, também, da operação eficaz do forno 

durante a calcinação. Trata-se, portanto, de um processo complexo, que inclui 

recuperação de calor, proteção ao meio ambiente e, no caso dos fornos a 

gasogênio, projeto de reflorestamento. Ao sair dos fornos a cal virgem necessita, na 

maioria das vezes de novos tratamentos (FRANCIS; GUIMARÃES, 2000). 

 

 

2.2.6 Composição Química 

 

 

Quando provém de rochas carbonatadas puras, a cal virgem é um produto 

inorgânico branco. Quando apresenta colorações creme, amarelada e levemente 

cinza, é sinal que detém impurezas. Seu odor é equivalente ao terroso. Nasce com 

estrutura cristalina, em cristais isolados ou conglomerados cristalinos de dimensões 

e espaços intercristalinos variados observáveis somente pela microscopia. Algumas 

vezes, sua observação é mais difícil, pois suas configurações aparecem compactas 

ou microcristalinas (GUIMARÃES, 1997). 

As principais características físicas e químicas da cal podem ser analisadas 

na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Características físicas e químicas da cal. 

Característica  CaO  CaO, MgO 
Peso Específico  3,2 a 3,4  3,2 a 3,4 

Densidade Aparente  881 a 963 kg/m3  881 a 963 kg/m3 
Ângulo de Repouso  55° 55° 

Ca Presente  71,47% - 
Mg Presente - 25,23% - 25,23% 

Peso Molecular  56 96,3 
Dureza  2 – 4 MOHS  2 – 4 MOHS 

Ponto de Fusão  2570°C  2800°C 

Calor de Formação  151.900 cal/mol  1.437.750 cal/mol 
MgO 

Neutralização de 100g de 
H2SO4  5,7 g  50 g 

Porosidade 18 a  48 (média – 35%)  - 
Fonte: Guimarães (1997) 

 

 

2.3 ARGAMASSA  

 

 

2.3.1 Histórico 

 

 

A necessidade do Homem Primitivo em construir abrigos para que pudesse 

satisfazer as suas necessidades básicas remonta às primitivas civilizações. Para 

executar os seus abrigos era indispensável um “material” que aglutinasse os 

restantes elementos que estavam disponíveis na natureza tais como as pedras, ou 

outros produtos, como os tijolos de adobe. A origem das argamassas advém deste 

tipo de necessidade e o seu aparecimento data de há 10.000 anos (DUARTE, 2007). 

No ano de 1985, no sul da Galiléia, próximo a Yiftah’el, em Israel, foi 

descoberto o registro mais antigo de argamassa feito pelo ser humano. Ao fazer 

uma escavação para abrir uma rua, trabalhadores descobriram um piso polido de 

180 m², feito com rochas e uma argamassa de cal e areia, onde foi estimado que 

teria sido produzido entre 7.000 e 9.000 a.C (CARASEK, 2010).  

Especulações apontam para a existência de argamassa de areia natural em 

que um dos seus constituintes era a cal. Observações feitas nas grandes pirâmides 
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de Gizé e Quéfrem indicaram existência de tal material, sendo estimado também 

que essa argamassa foi empregada nos anos de 2.980 a 2925 a.C, ou seja, desde 

épocas remotas o homem empregava materiais que têm a finalidade de unir 

solidariamente elementos de várias naturezas na construção de edificações 

(RECENA, 2008). 

No Brasil, a argamassa passou a ser usada no primeiro século para 

assentamento de alvenaria de pedra que foi amplamente utilizada na época. A cal 

constituinte na argamassa era obtida através da queima de conchas e mariscos e o 

óleo de baleia era muito utilizado como aglomerante (WESTPHAL, 2015). 

As argamassas produzidas em obra passaram por várias fases de evolução. 

O aumento da utilização do cimento conduziu à formulação de argamassas em que 

a dosagem excessiva de cimento foi responsável pela fissuração de rebocos. 

Embora este aspecto tenha sido em parte corrigido, continuou-se a constatar que a 

percentagem de cimento no traço da argamassa e a quantidade de água de 

amassadura eram superiores às necessárias originando elevados níveis de retração 

e fissuração (GOMES et al., 2005).  Conforme cita Paulo (2006), entre 1950 e 1960, 

na Europa Central e nos Estados Unidos a nova indústria da construção, com maior 

exigência de qualidade e rapidez de execução, trouxe associada a ideia da 

substituição das argamassas totalmente preparadas em obra por argamassas secas 

prontas a aplicar. 

 

 

2.3.2 Definição  

 

 

Segundo Sabbatini (1986), a argamassa pode ser conceituada como um 

material complexo, constituído essencialmente de materiais inertes de baixa 

granulometria (agregados miúdos) e de uma pasta com propriedades aglomerantes, 

composta por minerais e água (materiais ativos), podendo ser composto, ainda, por 

produtos especiais, denominados aditivos. 

Segundo a  NBR 7200 (ABNT, 1998), a argamassa é a mistura de 

aglomerantes e agregados com água, possuindo capacidade de endurecimento e 

aderência. São comumente compostas de areia natural lavada, e os aglomerantes 
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são, em geral, o cimento Portland e a cal hidratada. As argamassas são 

classificadas de diversos modos: 

• Quanto ao tipo de aglomerante: Aéreas (cal aérea, gesso); Hidráulicas 

(cal hidráulica, cimento Portland); Mistas (cimento Portland e cal aérea). 

• Quanto ao emprego: Comuns (para rejuntamentos, revestimentos, pisos, 

injeções); Refratárias (resistir a altas temperaturas). 

• Quanto ao número de elementos ativos: Simples (um aglomerante); 

Composta (mais de um aglomerante). 

• Quanto à dosagem: Pobres ou magras (volume de pasta insuficiente para 

preencher os vazios); Ricas ou gordas (excesso de pasta); 

• Quanto à consistência: Secas; Plásticas; Fluidas. 

Segundo Recena (2008), todo material empregado em uma edificação, seja 

como componente de um sistema ou de forma isolada, esse mesmo material deve 

possuir funções definidas e garantir o efeito estético que se espera. Em relação as 

argamassas, é necessário considerar a sua relação com o substrato e com o meio 

ambiente, pois a argamassa é empregada como componente de um sistema e não 

isoladamente. E para desempenhar as funções as quais são determinadas em cada 

projeto, as argamassas devem apresentar as seguintes propriedades:  

• Trabalhabilidade adequada;  

• Eficiente capacidade de retenção de água;  

• Durabilidade compatível com a vida útil prevista para a edificação; 

•  Estabilidade química e física; 

• Capacidade de aderir o substrato; 

Como os revestimentos de argamassa são constituídos, de modo geral, por 

diversas camadas justapostas e materiais diferentes ligados entre si, qualquer 

deformação em uma dessas camadas faz surgir tensões em todo conjunto. Essas 

tensões dependem de um grande número de fatores, tais como espessura, módulo 

de elasticidade e de outras características físicas da própria camada (FIORITO, 

1994). 
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2.3.2.1  Tipos de argamassa 

 

 

A matéria-prima da cal aérea é o calcário puro, com mais de 95% de 

carbonato de cálcio ou carbonato de cálcio e magnésio. Consoante a sua 

composição, a cal pode ser cálcica ou magnesiana, sendo designada por cal 

magnesiana quando o teor em óxido de magnésio na matéria-prima for superior a 

20% (CAVACO, 2005).  

As argamassas de cal hidráulica apresentam propriedades intermédiarias 

entre as argamassas de cimento e as de cal aérea. A sua resistência e retração são 

inferiores as do cimento, o que conduz a uma menor tendência para fendilhação, 

mas superiores à das argamassas de cal aérea. O seu coeficiente de capilaridade já 

é mais elevado do que o das argamassas de cimento, mas menor do que o das 

argamassas de cal aérea (BOTELHO, 2003). 

As argamassas são classificadas ainda quanto a sua função na construção 

civil, em levantamento de alvenaria, revestimento de paredes e tetos, revestimento 

de pisos e paredes e para recuperação de estruturas. A argamassa de revestimento 

pode ainda ser dividida em quatro funções específicas: chapisco, emboço, reboco e 

camada única. 

• Chapisco: camada de preparo da base, aplicada de forma continua ou 

descontinua, para uniformizar a superfície quanto à absorção e melhorando a 

aderência do revestimento. 

• Emboço: camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a base, 

objetivando obter uma superfície que permita receber outra camada, de 

reboco ou de revestimento decorativo (cerâmica, etc.). 

• Reboco: camada de revestimento utilizada para cobrimento do emboço, sobre 

o qual é aplicada uma camada decorativa (pintura) ou que se constitua no 

acabamento final. 

• Camada única: é a alternativa mais empregada no Brasil, sendo que este 

revestimento é de uma única argamassa, aplicada à base, sobre a qual é 

sobreposta diretamente o elemento decorativo como pinturas (CARASEK, 

2010). 

A NBR 13281 (ABNT, 2005), classifica as argamassas de acordo com a sua 

aplicação: 
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a) Argamassas para assentamento:  

Alvenaria de vedação: indicada para ligação de componentes de vedação 

(como blocos e tijolos) no assentamento em alvenaria, com função de 

vedação; 

Assentamento em alvenaria estrutural: indicadas para a ligação de 

componente de vedação (como blocos e tijolos) no assentamento em 

alvenaria, com função estrutural; 

Complementação da alvenaria (encunhamento): indicada para fechamento de 

vedação, após a última fiada de componentes. 

b) Argamassas para revestimento de paredes e tetos: 

Revestimento interno: indicada para revestimento de ambientes internos da 

edificação, caracterizando-se como camada de regularização (emboço ou 

camada única);  

Revestimento externo: indicada para revestimento de fachadas, muros e 

outros elementos da edificação em contato com o meio externo, 

caracterizando-se como camada de regularização (emboço ou camada 

única). 

c) Argamassa de uso geral: indicada para assentamento de alvenaria sem 

função estrutural e revestimento de paredes e tetos internos e externos. 

d) Argamassa para reboco: indicada para cobrimento de emboço, propiciando 

uma superfície fina que permita receber o acabamento; também denominada 

de massa fina. 

e) Argamassa decorativa em camada fina: argamassa de acabamento 

indicada para revestimento com fins decorativos, em camada fina. 

f) Argamassa decorativa em monocamada: argamassa de acabamento 

indicada para revestimentos de fachadas, muros e outros elementos de 

edificações em contato com o meio externo, aplicada em camada única e com 

fins decorativos. 
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2.3.3 Geração e Produção 

 

 

Segundo levantamento da Mineropar (2004) a Região Metropolitana de 

Curitiba-PR possui, oficialmente, 104 empresas mineradoras de rochas calcárias 

que foram responsáveis pela produção média anual no período de 1995 a 2000 de 

8,6 milhões de toneladas. 

 John, (2000) comenta que no Brasil estima-se um consumo anual de 210 

milhões de toneladas de agregados somente na produção de concretos e 

argamassas 

Conforme Gráfico 3, em 2013 foram destinadas 1.112 mil toneladas de 

cimento para a fabricação de argamassa no Brasil, valor -2,7% inferior ao registrado 

em 2012, o que pode sugerir uma queda na produção total da argamassa no último 

ano analisado. Ressalta-se que essa queda já havia sido identifica da em 2012, 

quando a consumo de cimento neste segmento caiu -7,8%, comparativamente a 

2011. No Sudeste, ao contrário do Brasil, houve um crescimento de 2,7% no 

consumo aparente de cimento para a fabricação de argamassa em 2013 (SNIC, 

2013). 

 

 
Gráfico 3 - Taxa de crescimento do consumo aparente de cimento para argamassa, 

Brasil e Sudeste. 
Fonte: Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC) 
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2.3.4 Caracterização do Material  

 

 

Em geral, as argamassas antigas apresentam características mais 

heterogêneas na sua constituição do que as produzidas hoje, maior cristalização na 

sua microestrutura, alterações de constituintes, desgastes, presença de agentes 

deteriorantes, e por isso há mais dificuldade para determiná-las. Uma argamassa 

que sobreviveu vários séculos ou décadas envelhece e traz mudanças em sua 

microestrutura devido à recristalização da calcita (carbonato de cálcio) formada 

durante a cura da argamassa (KANAN, 2008). 

As primeiras misturas de sucesso na junção de blocos de alvenaria foram 

batizadas com o nome de argamassa: misturas de cal, água e areia para 

construções (GUIMARÃES, 1997). Dá-se o nome de pasta à mistura de um 

aglomerante mais a água. Quando se coloca água em excesso na pasta, tem-se um 

produto denominado nata. Misturando-se o agregado miúdo à pasta, obtém-se uma 

argamassa, podendo eventualmente conter adições que melhorem suas 

propriedades. A adição de agregado se faz por vários motivos, e entre eles 

destacam-se a diminuição da retração e o barateamento do produto (SILVA, 1991). 

As características mais importantes de argamassa endurecida para 

revestimento de parede são: resistência mecânica, módulo de elasticidade, 

permeabilidade à água, resistência de aderência e resistência ao intemperismo, e 

aqueles de argamassa fresca são trabalhabilidade e resistencia água  (Hanžič et al., 

2008). 

Na produção de argamassas podem ser usadas areias naturais e artificiais, 

sendo esta última mais utilizada para a produção das argamassas industrializadas. 

Sugere-se que a escolha de uma areia deva ser baseada em uma granulometria 

contínua, com uma dimensão máxima característica adequada ao tipo de argamassa 

a qual será utilizada (TRISTÃO, 1995). 
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2.4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

A Química Analítica, área responsável pelo desenvolvimento de novas 

metodologias de análise, aplicáveis aos mais variados campos da pesquisa científica 

e em laboratórios de rotina, exerce um lugar relevante nesses grupos 

multidisciplinares, já que, dentro do contexto das ciências exatas há uma grande 

necessidade de contar com ferramentas analíticas para determinação quantitativa e 

qualitativa de espécies químicas contidas em ampla variedade de amostras 

(NAGATA et al, 2001). 

Embora o desenvolvimento de instrumentos tenha permitido avanços em 

muitos aspectos da Química Analítica, em muitos casos a instrumentação disponível 

não apresenta sensibilidade analítica satisfatória para a determinação de traços. 

Além disso, é comum não se analisar quimicamente amostras em sua forma original, 

pois elas podem conter espécies interferentes e serem incompatíveis com os 

equipamentos analíticos (CARASEK, 2010). 

 

 

2.4.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

A principal função de qualquer microscópio é tornar visível ao olho humano o 

que for muito pequeno para tal. A forma mais antiga e usual é a lupa seguida do 

microscópio óptico, que ilumina o objeto com luz visível ou luz ultravioleta. O limite 

máximo de resolução dos microscópios ópticos é estabelecido pelos efeitos de 

difração devido ao comprimento de onda da radiação incidente. Os microscópios 

ópticos convencionais ficam, então, limitados a um aumento máximo de 2000 vezes, 

porque acima deste valor, detalhes menores são imperceptíveis. Para aumentar a 

resolução pode-se utilizar uma radiação com comprimento de onda menor que a luz 

visível como fonte de iluminação do objeto. Além disso, a profundidade de campo é 

inversamente proporcional aos aumentos, sendo necessário, então, um polimento 

perfeito da superfície a ser observada, o que às vezes é incompatível com a 

observação desejada (KESTENBAC e BOTA, 1994). 
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O princípio de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) consiste em 

utilizar um feixe de elétrons de pequeno diâmetro para explorar a superfície da 

amostra, ponto a ponto, por linhas sucessivas e transmitir o sinal do detector a uma 

tela catódica cuja varredura está perfeitamente sincronizada com aquela do feixe 

incidente. Por um sistema de bobinas de deflexão, o feixe pode ser guiado de modo 

a varrer a superfície da amostra segundo uma malha retangular. O sinal de imagem 

resulta da interação do feixe incidente com a superfície da amostra. O sinal recolhido 

pelo detector é utilizado para modular o brilho do monitor, permitindo a observação. 

A maioria dos instrumentos usa como fonte de elétrons um filamento de tungstênio 

(W) aquecido, operando numa faixa de tensões de aceleração de 1 a 50 kV. O feixe 

é acelerado pela alta tensão criada entre o filamento e o ânodo. Ele é, em seguida, 

focalizado sobre a amostra por uma série de três lentes eletromagnéticas com um 

spot menor que 4 nm. O feixe interagindo com a amostra produz elétrons e fótons 

que podem ser coletadas por detectores adequados e convertidas em um sinal de 

vídeo (DEDAVID, 2007). 

Conforme Figura 5, a incidência do feixe de elétrons no mineral promove a 

emissão de elétrons secundários, retroespalhados e absorvidos, assim como de 

raios X característicos e de catodoluminescência (REED, 1996). O MEV é um dos 

mais versáteis instrumentos disponíveis para a observação e análise de 

características microestruturais de objetos sólidos. A principal razão de sua utilidade 

é a alta resolução que pode ser obtida quando as amostras são observadas; valores 

da ordem de 2 a 5 nanômetros são geralmente apresentados por instrumentos 

comerciais, enquanto instrumentos de pesquisa avançada são capazes de alcançar 

uma resolução melhor que 1 nm (NAGATA et al, 1987). 
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Figura 5 - Volume de interação:  

Localização dos sinais emitidos pela amostra;  
Relação da voltagem para elementos leves e pesados. 

Fonte: Kestenbac e Bota (1994) 
 

O MEV convencional apresenta uma coluna óptico-eletrônica adaptada a uma 

câmara com porta amostra aterrado, sistema eletrônico, detectores e sistema de 

vácuo, conforme Figura 6 (KESTENBAC e BOTA, 1994). 

 

 
Figura 6 - Desenho esquemático dos componentes básicos do MEV.  

Fonte: Kestenbac e Bota, (1994). 
 

O filamento, percorrido por uma corrente elétrica, emite espontaneamente os 

elétrons que são acelerados por um campo elétrico que lhes confere energia 
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suficiente para atingir a amostra que está localizada na câmara. Durante o percurso 

do feixe de elétrons até amostra, existem vários dispositivos eletromagnéticas cuja a 

função é direcionar o feixe para o ponto de análise, conforme Figura 7 (GOLDSTEIN 

et al, 1992). 

 
Figura 7 - Representação esquemática de canhão eletrônico tradicional com filamento 

de tungstênio. 
Fonte: Goldstein (1992) 

 

 

2.4.2 Espectrometria por Energia Dispersiva (EDS) 

 

 

A análise por EDS é uma ferramenta muito importante do MEV para a 

caracterização de materiais metálicos e semicondutores, pois permite ao 

pesquisador identificar a composição de sua amostra, mesmo que qualitativamente, 

em pontos específicos da imagem (CRUZ et al, 2006). 

Conforme Figura 8 A técnica de EDS considera o princípio de que a energia 

de um fóton (E) está relacionada com a frequência eletromagnética (p) pela relação 

E = hp, onde “h” é a constante de Planck. Fótons com energias correspondentes a 

todo espectro de raios-X atingem o detector de raios-X quase que simultaneamente, 

e o processo de medida é rápido, o que permite analisar os comprimentos de onda 

de modo simultâneo. Na configuração de um microscópio eletrônico podem-se 
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acoplar os dois detectores de raios-X (EDS e WDS), que permitem coletar fótons 

produzidos pelo feixe de elétrons primários (DEDAVID, 2007). 

 
Figura 8 - Detector de raios-X usado para espectroscopia por dispersão de energia 

(EDS). 
Fonte: Kestenbac e Bota, (1994). 

 
 

 

2.4.3 Difração de Raios X (DRX) 

 

 

A interação entre a radiação X e os elétrons da matéria por onde ela passa 

normalmente resulta em retroespalhamento. Quando os raios X são retroespalhados 

no interior de um cristal bem ordenado, ocorrem interferências (tanto construtivas 

como destrutivas) entre os raios retroespalhados, porque as distâncias entre os 

centros de retroespalhamentos são da mesma ordem de magnitude do comprimento 

de onda da radiação, e o resultado deste efeito é a difração (BRANDÃO, 2001;  

BORGES, 2002). 

Quando um feixe de raios X atinge a superfície de um cristal com um ângulo 

θ, uma porção é retroespalhada pela camada de átomos da superfície. A porção não 

espalhada do feixe penetra em direção à segunda camada de átomos onde, 

novamente, uma fração é retroespalhada, e a restante passa atingir a terceira 

camada, como mostra a Figura 9 O efeito acumulado deste retroespalhamento, a 

partir de centros regularmente espaçados, constitui a difração do feixe. Os requisitos 

para que haja difração de raios X são (SKOOG e LEARY, 1992): 

a) o espaçamento entre camadas de átomos deve ser da mesma ordem de 

grandeza do comprimento de onda da radiação; 
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b) os centros de retroespalhamento devem estar distribuídos de forma 

regular. 

 
Figura 9 - Difração de raios X em um cristal.  

Fonte: Vlack (1984). 
 

 

2.4.4 Espectrometria de Fluorescência de Raios-X (FRX) 

 

 

A análise por fluorescência de raios-X pode ter fins qualitativos ou 

quantitativos e se baseia na medição das intensidades dos raios-X característicos 

emitidos pelos elementos que constituem a amostra, quando excitada por partículas 

como elétrons, prótons ou íons produzidos em aceleradores de partículas ou ondas 

eletromagnéticas, além do processo mais utilizado que é através de tubos de raios-X 

(MELO, 2007). 

O FRX baseia-se na produção e detecção de raios-X, radiações 

eletromagnéticas de alta frequência com comprimento de onda na faixa de 0,003 a 

3nm, característicos, produzidos pelo fenômeno fotoelétrico, emitidos pelos 

elementos constituintes da amostra quando irradiada com elétrons, prótons, raios-X 

ou gama com energias apropriadas. A radiação eletromagnética incidente interage 

com a amostra, podendo ocorrer absorção, emissão e espalhamento de radiação 

eletromagnética (SKOOG et al., 2009).  

Os raios-X característicos podem também ser produzidos por outros raios-X 

ou por outros elétrons de elevada energia. Neste caso, o fóton de luz é absorvido 

por um elétron (efeito fotoelétrico) e este elétron passa para outra camada deixando 

um vazio. O átomo fica então ionizado e tem-se uma subsequente desexcitação, 

voltando para o estado fundamental através da emissão de um fóton de raio-X ou de 
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um elétron Auger. Este fenômeno da emissão de raio-X é conhecido como 

fluorescência induzida de raios-X ou fluorescência de raios-X (DEDAVID, 2007).  

Quando os elétrons da camada mais interna do átomo (por exemplo, K e L) 

interagem com fótons com energia na região dos raios-X, pode ocorrer a foto ejeção 

desses elétrons, criando-se uma vacância. Para promover a estabilidade, ocorre 

imediatamente o preenchimento das vagas eletrônicas por elétrons das camadas 

mais próximas. Como resultado, há um excesso de energia no processo, que é 

manifestado na forma de emissão de raios-X característicos de cada átomo presente 

na amostra (JENKINS, 1999). 

 

 

2.4.5 Granulometria  

 

 

Silva (2007) definiu como granulometria a composição granulométrica de um 

agregado, ou seja, a proporção relativa dos diferentes tamanhos dos grãos que o 

constituem, expressa em porcentagem. 

A granulometria é um parâmetro físico e pode ser obtida através do ensaio da 

composição granulométrica, cujo objetivo é mostrar a distribuição dos grãos que 

constituem a amostra de agregados a ser utilizada.  

A obtenção de concretos com diversas características só é possível em 

função dos diferentes tamanhos de agregados, que podem estender-se de menos 

de um décimo a dezenas de milímetros. De maneira geral, a distribuição é expressa 

em porcentagens individuais ou em percentuais de acumulados retidos em cada 

uma das peneiras da chamada série normal ou intermediária, as quais são definidas 

pela (NBR-7211, 2005). 

A granulometria pode ser contínua, significando que as partículas estão 

distribuídas uniformemente por todas as dimensões, tanto a menor quanto a maior. 

Se, além da granulometria contínua, as partículas possuírem uma forma adequada, 

será possível obter um concreto compacto e resistente para um teor mínimo de 

cimento, reduzindo consequentemente o risco de segregação (HEWLETT, 1998). 

Coutinho (1998) cita que a granulometria tem uma enorme influência sobre as 

propriedades do concreto principalmente no que se refere à trabalhabilidade (maior 

ou menor facilidade com que o concreto é amassado, transportado e compactado, 
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assim como a maior ou menor facilidade de segregação durante essas operações). 

Se a granulometria é contínua e se as partículas têm uma forma adequada, é 

possível obter-se concreto muito mais compactado e resistente para uma dosagem 

mínima de cimento reduzindo paralelamente, o risco de segregação. 

Conforme cita a norma NBR 7211 (ABNT, 2005), os agregados são 

classificados segundo a dimensão dos grãos. Agregados cujos grãos passam pela 

peneira com abertura de malha de 152 mm e ficam retidos na peneira com abertura 

de malha de 4,75 mm são classificados como agregados graúdos. Agregados que 

passam pela peneira com abertura de malha de 4,75 mm e ficam retidos na peneira 

com abertura de malha de 0,075 mm são classificados como agregado miúdo. 

 

 

2.5 COMPÓSITOS 

 

 

Um compósito consiste na combinação física de dois ou mais materiais com 

características individuais distintas. Um é a fase contínua, também chamada matriz, 

e a outra, é a fase descontínua ou reforço. Em compósitos, as cargas ou reforços 

são embebidos na matriz e cada constituinte permanece com as suas características 

individuais (FLINN, 1981).  

Sendo um material multifásico, um compósito exibe além das propriedades 

inerentes de cada constituinte, propriedades intermediárias decorrentes da formação 

de uma região interfacial. A matriz geralmente é um material contínuo que envolve a 

fase dispersa. As propriedades do compósito são decorrentes de fatores como a 

geometria da fase dispersa, distribuição, orientação e também da compatibilidade 

interfacial entre os constituintes da mistura (GOMES, 1998) (CORRÊA e MYMRINE, 

2005). 

A combinação de propriedades físicas, mecânicas e químicas dos 

componentes de um compósito, para proporcionar as características desejadas ao 

produto final, deve ser realizada conhecendo-se as propriedades de cada 

componente. Uma propriedade física dos materiais que afeta diretamente a estrutura 

dos compósitos é o coeficiente de expansão térmica. Uma discrepância muito 

acentuada nesta propriedade entre os componentes do compósito dificulta a adesão 

entre os componentes, pois a dilatação ou a contração diferencial favorece a 
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separação das fases na região interfacial. Quanto mais fraca for a interação atômica 

ou molecular na estrutura do material maior será o coeficiente de expansão térmica 

(HAGE, 1989). 
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3 METODOLOGIA 

 

 

A metodologia utilizada consiste na sequência do organograma abaixo, 

conforme Gráfico 4. 

 
Gráfico 4 - Organograma da metodologia. 

Fonte: O Autor (2015) 
 

 

3.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

As matérias primas escolhidas estão descritas a seguir:  

• Resíduos de argamassa: é constituída por pelo menos um aglomerante, 

agregados miúdos e água; 

•  Cal residual: faz o papel de aglomerante;  

• Lodo de anodização de alumínio: atua como agregado. 
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3.1.1 Lodo de Anodização de Alumínio 

 

 

O lodo de anodização de alumínio utilizado provém de uma empresa da 

região metropolitana de Curitiba. O material coletado passou por um processo 

eletroquímico aplicado ao alumínio e suas ligas. É constituído por uma solução de 

ácido sulfúrico (H2SO4) 280 g/L, da qual a função é formar uma fina camada de 

óxido de alumínio (Al2O3) com finalidade de converter a superfície do alumínio para 

uma superfície mais dura e uniforme com resistência a corrosão, abrasão e 

oxidação, dureza e a não condução de eletricidade. O resíduo resultante da 

anodização utilizado é depositado em tanques compostos por filtros ao ar livre, para 

que este material saia do processo com aproximadamente 85% de água em sua 

constituição. O material apresenta algumas características particulares (conforme 

Figura 10) que são: 

• Coloração acinzentada; 

• Inodoro; 

• Tixotrópico; (o material sofre transformações isotérmicas e reversíveis do 

estado sólido para o gel) 

• Não tóxico; 

• Elevado percentual de umidade; 

• Resíduo anódico com elevada relação hidróxido/sulfato; 

• Baixo teor de cálcio; 

• Elevado teor de alumina. 

 
Figura 10 - Lodo de anodização de Alumínio. 

Fonte: O Autor (2015) 
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3.1.2 Resíduos da Produção de Cal 

 

 

O material considerado como resíduo da produção de cal provém de uma 

empresa da região metropolitana de Curitiba, o produto encontra-se em pó e em 

saco de 20 kg. A descrição do material na embalagem apresentava o material como 

cal virgem comum, e tradicionalmente utilizado na composição de argamassa para 

assentamento, chapisco, emboço e reboco. As descrições a seguir trazem as 

principais características da cal virgem utilizada, conforme Figura 11: 

• Pó de cor branca e inodoro; 

• A quantidade de óxido de Cálcio (CaO) não é imediata; 

• Requer um hidratador; 

• O tempo de hidratação é cerca de 20 a 60 minutos; 

• A granulometria é retida em cerca de 5% através da peneira 170; 

• Os resíduos insolúveis são aproximadamente de 9,2%; 

• A incrustação e abrasividade são acentuadas; 

• É considerado um resíduo perigoso segundo a ONU 1910; 

• Quando em contato com a pele pode causar queimaduras.  

 

 
Figura 11 - Resíduos da produção de cal. 

Fonte: O Autor (2015) 
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3.1.3 Reaproveitamento de Argamassa 

 

 

A argamassa utilizada como matéria prima para as composições ensaiados é 

estabilizada e utilizada originalmente para emboço interno. É produzida em central 

dosadora e provém de uma obra residencial de uma construtora de Curitiba. A 

composição do material é análoga às argamassas industrializadas ou preparadas 

em obra, porém não contém cal. Logo, são empregados aditivos incorporadores de 

ar, com finalidade de melhorar a trabalhabilidade e finalidade das misturas, 

melhorias estas geradas através da cal, contudo, a maior particularidade entre este 

tipo de argamassa em relação às demais é a adição de aditivos estabilizadores de 

hidratação. 

O material foi coletado nas áreas de aplicação de emboço interno em paredes 

da obra, uma vez que a matéria prima utilizada para o estudo não é argamassa que 

ficou aderida na parede, mas sim o resíduo proveniente do emboçamento que é 

despendido e vai ao chão, conforme figura 14 e 15. Costumeiramente este material 

é coletado e descartado como resíduo e destinado a aterros licenciados. Durante a 

aplicação da argamassa para emboço são gerados cerca de 20% de resíduo 

(SOIBELMAN, 1993), uma vez que, para a aplicação na construção civil, a 

argamassa contaminada com solo não é reaproveitada. A seguir encontram-se as 

principais características da argamassa empregada, conforme Figura 12: 

• Estado endurecido e cor acinzentada; 

• Grãos de diâmetros diferentes e soltos. 

 
Figura 12 - Reaproveitamento de argamassa. 

Fonte: O Autor (2015) 
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A Figura 13 demostra a forma de chegada da argamassa na obra e a maneira 

que é descarregada, o material possui um processo mais simplificado de transporte 

e armazenamento, a argamassa chega na obra em caminhão betoneira, e 

descarregada em caixas com 1/3 do m³, após são levadas para o pavimento que 

serão utilizados. O tempo de armazenagem depende da estabilidade da massa. 

 

 

Fonte: O Autor (2015) 
 

 

 
Figura 14 - Sobra da argamassa que foi utilizada para os corpos de prova. 

Fonte: O Autor (2015) 
 

Figura 13 - Chegada da argamassa na Obra. 
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Figura 15 - Sobra da argamassa que foi utilizada para os corpos de prova. 

Fonte: O Autor (2015) 
 

 

Através de ensaios realizados por laboratórios externos, contratados pela 

obra, foi possível identificar algumas particularidades da argamassa estabilizada 

utilizada nos corpos de prova. Conforme mostra a Tabela 3, o traço encontrado na 

amostra 230.001, que foi a amostra coletada para os ensaios, foi de 1 de 

aglomerante, 6,31 de agregado miúdo seco e 1,22 de água, e o consumo teórico de 

cimento aproximado equivale a 243 kg/m³.  

 
Tabela 3 - Traço Unitário em Massa Seca amostra 230.00. 

 
Fonte: Daher Laboratório em tecnologia (2015) 

 

Nos ensaios realizados externamente e contratados pela obra também foram 

realizados testes de aderência a tração nas argamassas, o que mostrou que a 

ruptura se deu 100% na argamassa de emboço, conforme Figura 16. 

 



61 
 

 

 
Figura 16 - Tensão de aderência a tração. 

Fonte: Daher Laboratório em tecnologia (2015) 
 

Através da Tabela 4 é possível identificar a média das resistências de 

aderência a tração de diversos corpos de prova de argamassas estabilizadas 

utilizadas na obra, a média ficou aproximadamente 0,24 MPa. 

 

Tabela 4 - Resistência Aderência a tração. 

 
Fonte: Daher Laboratório em tecnologia (2015) 

 

 

3.1.4 Corpos de Prova 

 

 

Para a elaboração dos corpos de prova foram usados os seguintes 

equipamentos: 
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• Prensa Hidráulica Manual Bovenau P10ST: 10 toneladas; 

• Balança de Precisão Digimed KN 15 C: 15 quilogramas; 

• Molde Cilíndrico de Aço: 20 x 60 mm; 

• Gral Chiarotti 2500 e Pistilo Chiarotti 4 de cerâmica; 

• Paquímetro Digital Vonder - 150 mm; 

• Prensa de Tração/Compressão/Flexão EMIC DL 60000; 

• Cuba de Imersão; 

• Estufa; 

• Balança de Precisão Digimed KN 15 C – 15 quilogramas. 

 

 

3.1.4.1  Geometria e Tamanho 

 

 

Os ensaios foram desenvolvidos para atender diversas funções, dentre elas o 

desenvolvimento de novos materiais para construção civil e determinação de 

propriedades mecânicas e físicas. Conforme normas da ABNT, podem ser 

realizados em materiais de forma isolada, em pequenos corpos de prova ou ainda 

em estruturas em escala natural ou reduzida. 

O molde confeccionado tem formato cilíndrico e dimensões de 20mm x 

20mm, e é feito de aço, por ser um material totalmente inerte as reações químicas. 

Esse molde não está previsto em nenhuma norma brasileira e está sendo usado 

conforme orientação e em base de estudos anteriores do professor orientador do 

trabalho. A especificação ASTM D2938-71a para testes de resistência em 

compressão uniaxial exige modelos de testes cilíndricos retos com diâmetro maior 

ou igual a 54mm e uma relação altura / diâmetro do espécime de 2,0 a 2,5. 

 
Figura 17 - Corpos de prova. 

Fonte: O Autor (2015) 
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Segundo Neville (1997), os moldes cilíndricos são padronizados nos Estados 

Unidos, França, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. No Brasil, o corpo de prova 

cilíndrico é o utilizado com dimensões básicas prescritas na norma brasileira NBR 

5738 (ABNT, 2015). Para a compressão do corpo de prova na prensa hidráulica 

existe uma haste de socamento que consiste em uma barra de aço, com 60 mm de 

comprimento e 18 mm de diâmetro, com superfície lisa e seção transversal circular. 

A desforma ocorreu logo após a compressão na prensa, foram tomados 

cuidados necessários para não abalar ou danificar os corpos de prova. 

Seguidamente, foram identificados todos os corpos com giz de cera e imediatamente 

após algumas amostras foram colocadas em um tanque com água, onde 

permaneceu até o momento do deslocamento ao local de ruptura, que foi no mínimo 

24 horas antes da data de ruptura. 

A simplicidade no manuseio, acervo com acomodações simples, menor 

desgaste nas prensas e quantidade reduzida de matéria prima podem ser 

assinalados como os principais indicativos para a escolha de um corpo-de-prova de 

tamanho reduzido, nota-se o tamanho através da Figura 17.  Ao lado dos benefícios, 

surgem os resultados dos ensaios com variabilidades dos corpos de provas, e por 

esse motivo, confeccionou-se a moldagem de mais de um corpo de prova por idade. 

O molde dos corpos de prova é um equipamento leve, fácil de ser transportado e 

manuseado, de fácil operação, relativamente barato, e fornece uma grande agilidade 

na moldagem.  

 

 

3.1.4.2  Idades e Composições 

 

 

Os corpos-de-prova foram analisados em um período total de cento e oitenta 

dias, sendo rompidos em sete idades distintas. Foram realizadas 13 composições 

com quantidades variadas das matérias primas, sendo elas argamassa, lodo de 

anodização de alumínio e resíduos da produção de cal, cada uma possui cinco 

corpos de prova por idades de três, sete, quatorze, vinte e oito, sessenta,  noventa e 

cento e oitenta dias, para todo o plano experimental foram moldados cerca de 700 

corpos de prova. Até a idade de ensaio, os corpos-de-prova foram mantidos em local 

protegido de intempéries e algumas amostras foram mantidas no vácuo. 
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A Tabela 5 indica a distribuição das matérias primas para cada composição, 

cada uma possui 800 g de matérias primas dividas em proporções diferentes para 

cada material, buscou-se a diferença nas composições para encontrar o melhor 

resultado quanto à resistência para ser aplicado em um novo compósito. Dentro de 

cada composição como citado acima, existem corpos de prova para rompimentos 

conforme as idades estudadas. 

 

Tabela 5 - Composições em % de peso. 

Comp. 
Composições, % de peso Peso, em gramas Água 

(mL) Argam An Al RPC Argam An Al RPC 
1 90 5 5 720 40 40 130 
2 85 5 10 680 40 80 140 
3 80 5 15 640 40 120 150 
4 75 5 20 600 40 160 160 
5 85 10 5 680 80 40 75 
6 80 10 10 640 80 80 95 
7 75 10 15 600 80 120 120 
8 70 10 20 560 80 160 150 
9 80 15 5 640 120 40 80 
10 75 15 10 600 120 80 80 
11 70 15 15 560 120 120 120 
12 65 15 20 520 120 160 50 
13 80 0 20 640 0 160 50 

Fonte: O Autor (2015) 
 

 

3.1.4.3  Confecção dos Corpos de Prova 

 

 

O método empregado atende as condições exigíveis para moldagem, 

desforma, arrasamento, transporte e cura de corpos-de-prova para a realização de 

ensaios. Os mecanismos de moldagem, adensamento, cura e rompimento dos 

corpos-de-prova são obtidos de forma padronizada, a fim de atingir seu valor 

máximo de resistência. 

Todos os corpos-de-prova ficaram armazenados em local abrigado e 

protegido de intempéries dentro do laboratório da UTFPR, não foram submetidos a 

nenhum tipo de vibração, impacto ou outra solicitação que pudesse gerar danos aos 
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corpos-de-prova, e permaneceram no mesmo local até a idade dos rompimentos e 

demais ensaios. 

 Vários fatores podem intervir nos resultados dos ensaios de resistência à 

compressão, tais como: tipo e tamanho do corpo-de-prova, tipo do molde, cura, 

tratamento dos topos, rigidez da máquina de ensaio e velocidade de aplicação da 

tensão; por estes motivos a padronização se faz necessária. 

 

 

3.1.4.4  Compressão Uniaxial 

 

 

A compressão uniaxial consistiu em submeter os corpos de prova cilíndricos 

de argamassa, lodo de anodização de alumínio e cal a uma carga axial de 

compressão durante um intervalo de tempo de 10 segundos. A carga é mantida 

constante durante a sua aplicação. Para a análise da tensão de ruptura por 

compressão uniaxial as composições foram submetidas a uma pressão de carga de 

300 kg.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 ENSAIOS MECÂNICOS 

 

4.1.1 Resistência Uniaxial Média 

 

 

A resistência à compressão é normalmente a propriedade mais utilizada nos 

projetos para a confirmação da estabilidade e eficiência do material. Para a 

execução dos ensaios de compressão uniaxial foi utilizada uma prensa hidráulica de 

acionamento elétrico, DL 10.000 da EMIC, com capacidade de 10.000 kgf para 

aplicação de carga e registro das deformações e faixa de velocidade de 0,02 a 500 

mm/min. O método de controle da resistência à compressão no Brasil é normalizado 

pela NBR 5738 (ABNT, 2015). 

O resultado de ensaio da compressão axial dos corpos-de-prova, de forma 

padronizada, deriva numa representação da qualidade potencial do novo compósito. 

Entretanto, a resistência do compósito na estrutura pode, na verdade, ser inferior 

devido a problemas nos processos de transporte, lançamento, adensamento e cura, 

que dificilmente atingem o nível de qualidade alcançado com os procedimentos 

normalizados.  

Para a realização dos ensaios de resistência uniaxial média foram 

aguardadas as datas de rompimento de cada idade (dias), Tabela 6. As moldagens 

dos corpos de prova foram feitas no laboratório de materiais da UTFPR e os 

rompimentos também foram feitos no laboratório da Universidade. 

Em corpos-de-prova em que o diâmetro é pequeno em relação ao tamanho 

máximo do agregado graúdo, a resistência à compressão cresce com o aumento do 

tamanho do corpo-de-prova, quando a menor dimensão do corpo-de-prova, atinge 

cerca de 5 a 10 vezes o diâmetro máximo do agregado, esse crescimento deixa de 

existir. Então a resistência começa a diminuir com o aumento do corpo-de-prova 

(FUSCO, 1993).   
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Tabela 6 - Resistência Uniaxial Média (MPa) em dias. 

Comp. 

Composições, % 
de peso Água 

(mL) 

Resistência uniaxial  
(MPa) em dias 

Resist. 
água (MPa) 

em dias  

Argam An 
Al RPC 3 7 14 28 60 90 180 28 90 

1 90  5  5  130 0,82 1,10 1,42 1,78 2,00 1,34 1,94 0,80 0,58 

2 85  5  10  140 1,63 3,16 2,86 2,22 3,64 3,19 4,39 1,21 1,68 

3 80  5  15  150 2,77 4,72 4,15 3,68 5,43 6,02 6,13 1,95 2,45 

4 75  5  20  160 4,88 5,93 5,45 5,98 7,12 8,03 10,61 3,38 5,35 

5 85  10  5  75 0,56 1,07 0,99 0,99 1,01 1,31 1,25 0,67 1,18 

6 80  10  10  95 2,85 2,25 2,76 2,75 4,34 3,80 4,49 1,76 2,04 

7 75  10  15  120 2,71 5,11 4,78 7,44 7,21 6,96 8,70 3,64 5,07 

8 70  10  20  150 3,69 5,64 8,64 9,44 10,08 7,54 10,19 4,42 4,87 

9 80  15  5  80 0,99 1,06 1,38 1,25 1,54 1,71 1,30 0,93 0,89 

10 75  15  10  80 0,69 1,09 5,21 1,03 1,32 1,63 1,19 0,38 0,82 

11 70  15  15  120 2,94 4,93 5,73 5,17 7,89 9,18 9,35 2,36 4,24 

12 65  15  20  50 5,28 5,52 5,59 6,18 7,13 7,30 9,18 3,29 4,00 

13 80  0  20  50 0,61 0,82 0,58 0,93 0,85 1,58 1,67 0,27 0,44 
Fonte: O Autor (2015) 

 

Na Tabela 6, pode-se notar que a quantidade de água de cada composição 

variou de acordo com a quantidade de lodo de anodização de alumínio, na mistura 

dos materiais notava-se a trabalhabilidade e a quantidade de água superficial em 

cada composição e assim era dosada a quantidade de água. Notamos que no 

decorrer dos rompimentos os corpos de prova que tiveram o melhor desempenho 

em relação a quantidade de argamassa foram as composições 4 e 11 aos 180 dias.  

Essas composições foram escolhidas para a realização dos demais ensaios que 

serão citados ao longo da dissertação. 

No Gráfico 5  a análise das resistências das composições conforme as 

idades. Nota-se que em algumas idades houve a diminuição da resistência, por 

exemplo, na composição 4 aos 14 dias houve uma queda de 8,09%, porém, na 

próxima idade, existiu o aumento da resistência em 9,72%. Esse fato não ocorreu 

somente na composição 4, assim como nas composições 1 aos 90 dias, 2 aos 28 e 

90 dias, 3 aos 14 e 28 dias, 5 aos 14 dias, 6 aos 7 dias, 7 aos 14 e 90 dias, 8 aos 90 

dias, 9 aos 28 e 180 dias, 11 aos 28 dias e 13 aos 14 dias.  

A queda de resistência uniaxial acontece devido a sinérese, que acontece 

durante as etapas de modificação das estruturas dos materiais, que ocorrem durante 
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a fase de envelhecimento de gel (sinérese) de novas formações em poros tendo um 

aumento na densidade das substancias amorfas. Simultaneamente sucede a 

transformação parcial de substâncias amorfas em formas cristalinas. A combinação 

desses fenômenos pode ocasionar a redução temporária das características 

mecânicas do material (CORRÊA, 2005). O efeito de sinérese pode ser observado 

com mais constância em novas formações amorfas, que foram apresentadas pelos 

métodos de DRX, MEV e EDS durante todas as pesquisas dos processos físico 

químicos da formação da estrutura dos materiais. 

 

 
Gráfico 5 - Resistências uniaxiais Médias. 

Fonte: O Autor (2015) 
 

Observa-se que aos 28 dias, habitualmente utilizado como referência para as 

normas, os maiores valores das resistências apresentam 70 e 75% de argamassa e 

20 e 15% de cal e o restante de lodo de anodização de alumínio. Este fato pode ser 

interpretado como a influência negativa do alto teor de lodo nas resistências dos 

materiais, alguns materiais resistem menos a compressão e mais a tração, neste 

caso o alumínio. 

A fabricação de blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem 

função estrutural, baseado na NBR 7173 (ABNT, 1989), determina que a resistência 

a compressão mínima exigida é de 2,5 MPa, as composições que atingiram o 

mínimo aos 28 dias foram: 3, 4, 6, 7, 8, 11 e 12. Já a NBR 12118 (ABNT, 2013) de 
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blocos vazados de concreto simples para alvenaria, define que a resistência a 

compressão mínima é de 2,0 MPa para blocos sem função estrutural, e as 

composições que alcançaram o mínimo aos 28 dias foram as composições 2, 3, 4, 6, 

7, 8, 11 e 12, e com função estrutural a resistência exigida é de 6,0 MPa e as 

composições que atingiram foram 7 e 8. Se for usado como base 90 dias de cura, as 

composições que atendem para a fabricação de blocos de concreto simples com 

função estrutural são a 3, 4, 7, 8 e 11. 

A resistência a compressão estabelecida pela NBR 15270 (ABNT, 2005) de 

blocos cerâmicos para alvenaria de vedação com furos deve ser 1,5 MPa e para 

alvenaria estrutural 3,0 MPa. Os resultados alcançados para as composições 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12 atendem a alvenaria de vedação, e as composições 3, 4, 7, 8, 

11, 12 atendem para alvenaria de vedação se comparada aos 28 dias de cura. 

Segundo a NBR 7170 (ABNT, 1983)  a resistência mínima a compressão para 

tijolo Maciço para Alvenaria em relação a categoria A, deve ser de no mínimo 1,5 

MPa, que foram atingidas nas composições 1,2,3,4,5,6,7,8,11 e 12, para a categoria 

B a 2,5 MPa e as composições que abrangeram foram 3,4,6,7,8,11 e 12, para a 

categoria C 4,0 MPa, e as composições que alcançaram foram 4,7,8,11 e 12. 

Analisando os 28 dias de cura e em decorrência da instabilidade das 

resistências, não foi possível adequar em nenhuma classificação de concreto, que 

segundo a NBR 8953 (ABNT, 2015), os concretos para fins estruturais, estabelece 

que a menor classificação de concreto é a C10, ou seja, 10 MPa de resistência a 

compressão. A única composição que atingiu 10 MPa foi a composição 8 aos 60 

dias, porém aos 90 dias a resistência baixou, o que foi explicado acima em 

decorrência da fase de envelhecimento de gel, porém aos 180 dias a resistência 

voltou a subir. 

 

 

4.1.2 Absorção de Água 

 

 

A absorção de água foi realizada através de um ensaio onde os corpos de 

prova ficaram 24 horas imersos em água, anteriormente a imersão eles foram 

pesados em seu estado seco e após as 24 horas foram pesados novamente. Após 
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isso foi feita a diferença de peso dividido pelo seu peso seco. Conforme a Tabela 7 

pode-se ver que a média de absorção de água não passou dos 15%. 

Comumente, se mede a absorção de água secando uma amostra até 

constância de massa, imergindo em água, determinando o acréscimo de massa 

como porcentagem de massa seca. Por causa do elevado número de fatores que 

controlam o fenômeno da absorção, existe uma grande dificuldade em estabelecer 

equações matemáticas que representem fielmente a real evolução do processo, 

principalmente pelo fato da rede de poros estarem em constante modificação em 

função das reações de hidratação.  

Segundo a NBR 6136 (ABNT, 2014) de Bloco Vazado de Concreto Simples 

para Alvenaria Estrutural, em que a NBR (ABNT, 12118) de Blocos Vazados de 

Concreto simples para Alvenaria se baseia a absorção de água determinada, deve 

ser menor ou igual a 10%. Desta forma a maioria das composições se enquadra no 

padrão exigido pelas normas aos 28 dias. 

 

Tabela 7 - Absorção de água aos 28 dias. 

Comp. 

Composições, % 
em peso Água 

(mL) 

% 
Absorção 
de água  
28 dias 

% 
Absorção 
de água  
90 dias Argam An 

Al RPC 

1 90  5  5  130 10  15  

2 85  5  10  140 10  15  

3 80  5 15  150 11  16  

4 75  5  20  160 10  14  

5 85  10  5  75 10  16  

6 80  10  10  95 15  14  

7 75  10  15  120 13  13  

8 70  10  20  150 14  13  

9 80  15  5  80 12  14  

10 75  15  10  80 13  14  

11 70  15  15  120 9  12  

12 65  15  20  150 13  14  

13 80  0  20  50 13  13  
Fonte: O Autor (2015) 
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4.1.3 Densidade Aparente 

 

 

A densidade é uma propriedade da matéria que relaciona massa e volume. 

Em outras palavras, ela define a quantidade de massa de uma substância contida 

por unidade de volume. Densidade = massa / volume 

 

Tabela 8 - Densidade Aparente. 
Composições, % de peso Densidade aparente (g/cm³) em dias 

  Argam An Al RPC Água 
(mL) 3 7 14 28 60 90 180 

1 90 5 5 130 1,61 1,53 1,56 1,49 1,60 1,60 1,57 
2 85 5 10 140 1,60 1,62 1,60 1,59 1,62 1,67 1,61 
3 80 5 15 150 1,66 1,64 1,67 1,56 1,68 1,71 1,65 
4 75 5 20 160 1,64 1,63 1,68 1,59 1,65 1,73 1,65 
5 85 10 5 75 1,51 1,56 1,54 1,50 1,57 1,64 1,54 
6 80 10 10 95 1,59 1,62 1,61 1,62 1,64 1,67 1,63 
7 75 10 15 120 1,73 1,72 1,59 1,69 1,70 1,74 1,70 
8 70 10 20 150 1,81 1,75 1,68 1,68 1,71 1,73 1,72 
9 80 15 5 80 1,67 1,63 1,64 1,58 1,59 1,65 1,62 

10 75 15 10 80 1,65 1,62 1,71 1,74 1,63 1,66 1,62 
11 70 15 15 120 1,79 1,70 1,67 1,65 1,70 1,73 1,74 
12 65 15 20 150 1,63 1,67 1,67 1,65 1,58 1,72 1,71 
13 80 0 20 50 1,58 1,60 1,56 1,52 1,68 1,60 1,57 

Fonte: O Autor (2015) 
 

Pode-se notar na Tabela 8 que a variação da densidade aparente ficou abaixo 

dos 4%, isso quer dizer que no decorrer das idades o corpo de prova manteve-se 

em massa e em volume, sem nenhuma mudança significativa. 

 

 

4.1.4 Retração Linear 

 

 

A retração linear é alcançada por meio das maiores dimensões dos corpos de 

prova, geralmente, o comprimento inicial (Li) e o comprimento final (Lf). Por exemplo, 

para determinar a retração linear são necessários o comprimento inicial (Li), ou seja, 

do corpo de prova recém comprimido e o comprimento depois da cura (Lf), sendo 
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obtidos através de um paquímetro. A determinação da retração linear (Rl(%)) utiliza 

a Equação (1) para propagar o valor em termos percentuais: 

���%� = ��	
���� � 100   (1) 

 

Tabela 9 - Retração Linear. 
Composições, % de peso Retração Linear (%) em dias 

  Argam An 
Al RPC Água 

(mL) 3 7 14 28 60 90 180 

1 90 5 5 130 1,83 2,15 1,59 2,55 1,10 1,85 2,28 
2 85 5 10 140 2,60 1,84 1,64 2,85 1,49 1,55 1,91 
3 80 5 15 150 2,56 2,18 1,30 2,42 1,79 1,11 2,48 
4 75 5 20 160 2,70 2,17 1,49 3,00 2,09 1,45 2,40 
5 85 10 5 75 2,71 1,73 1,82 2,04 1,31 2,03 2,33 
6 80 10 10 95 2,32 1,18 2,20 1,68 0,99 1,31 2,08 
7 75 10 15 120 1,67 1,59 2,52 1,68 0,91 1,39 1,60 
8 70 10 20 150 1,06 1,50 2,16 1,42 1,64 1,83 1,60 
9 80 15 5 80 1,59 1,36 1,71 1,25 1,78 1,15 1,76 
10 75 15 10 80 2,81 1,93 2,06 1,70 1,72 1,65 1,84 
11 70 15 15 120 1,49 1,47 1,93 2,26 1,86 1,53 1,55 
12 65 15 20 150 1,46 1,71 1,93 1,67 1,09 1,53 2,21 
13 80 0 20 50 1,48 1,25 1,67 1,67 1,65 1,79 1,75 

Fonte: O Autor (2015) 
 

Observa-se na Tabela 9 que as maiores diferenças nas retrações lineares 

ocorreram aos 3 dias, que é onde ocorre o processo dos primeiros dias de cura da 

composição. Quando aplicado em escala empresarial, deve-se ficar mais atento com 

a retração linear, pois uma variação descontrolada nas dimensões pode trazer 

alterações no produto final. Aditivos normalmente presentes em algum dos materiais 

utilizados como matéria prima, podem alterar as características reológicas e interferir 

na análise de retração nos primeiros dias de cura. 

 

 

4.2 ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROSCÓPICOS 

 

No Laboratório de Análises de Minerais e Rochas da UFPR (LAMIR) as 

amostras foram conduzidas a laminação e preparadas, através de métodos 

destrutivos, para análise química. A preparação descreve-se por: 
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• Quebra do material manualmente em fragmentos com diâmetro médio de 

3mm e separação de 30 g de amostras para análises químicas e 

mineralógicas; 

• Pulverização dos 30 g, transformando-as em pó, com moinho de panelas 

(marca AMEF) de disco orbital (marca Marconi). Após a pulverização as 

amostras são colocadas em estufa a 70ºC por pelo menos 12 horas; 

• Logo após o processo de pulverização, a amostra foi preparada para 

análise de FRX e DRX, para completar esse processo foi necessário: 

Confeccionar uma pastilha prensada para FRX, que é feita com 7 gramas 

da amostra pulverizada com 1,4 g de cera orgânica, posteriormente 

homogeneizada e prensada com 20 toneladas, em Prensa da marca Plaff. 

Perda ao fogo, realizada através da Mufla de marca Jung, em que fica 2 g 

de amostra pulverizada exposta por quatro horas a 1.000º C.Preparação 

do pó que será presando para a análise DRX, a amostra pulverizada é 

prensada manualmente com o auxílio de um kit de prensa. 

A preparação de todas as amostras para análises microscópicas, no 

Laboratório de MEV e DRX da UTFPR, as amostras foram conduzidas e preparadas, 

através de métodos destrutivos. A preparação descreve-se por: 

• Secar o material em estufa a 70ºC por 24 horas; 

• Cobrir com uma camada ultrafina de material eletricamente condutivo 

(ouro), que é depositado através de uma máquina de alto vácuo, este 

processo é executado para melhorar o contraste; 

• Após esse processo é encaminhado para o equipamento EVO MA 15, 

que possui altos de pressões de até 3.000 Pa, e faz a análise de 

microscopia eletrônica de varredura e análise espectrometria por energia 

dispersiva.  

 

 

4.2.1 Lodo de Anodização de Alumínio 
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4.2.1.1  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

Através da análise da área da Figura 18(a) nota-se que os poros são bem 

distribuídos e com diversos tamanhos. Trata-se de uma estrutura amorfa, não existe 

uma predominância de formato, porém pode-se notar uma boa aderência entre as 

partículas, o que pode influenciar positivamente na propriedade mecânica da 

resistência mecânica quando submetida a esforços.  Na Figura 18(b), aumentada 

em 3.000 vezes observa-se o contorno, interação dos grãos e a porosidade do 

material, aproximando um pouco mais, na Figura 18(c) nota-se a ligação entre as 

partículas e a diversidade no tamanho dos poros do corpo de prova. 

                    (a)                                                                     (b)                

 
                              (c)                                                                    (d) 

Figura 18 - Imagem resultante da análise de microscopia eletrônica de varredura do 
Lodo de anodização de alumínio: 500x (a), 3.000x (b), 6.000x (c) e 150.000x (d).  

Fonte: Laboratório UTFPR (2015) 
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4.2.1.2  Espectrometria por Energia Dispersiva (EDS) 

 

 

Através da Tabela 10 que resultou na análise da área da Figura 19, foram 

identificados na amostra os elementos químicos: Carbono (C), Sódio (Na) e Alumínio 

(Al) em proporções diferentes, confirmando a heterogeneidade do material e nota-se 

que de um ponto a outro não teve grande variação de %, o que indica que se trata 

de um material amorfo, o qual possui uma boa tensão de escoamento. 

 

 

 
Figura 19 - Imagem resultante da análise de microscopia eletrônica de varredura do 

Lodo de anodização de alumínio: 150.000x. 
Fonte: Laboratório UTFPR (2015) 

 
 

Tabela 10 - Espectrometria por energia dispersiva do Lodo de anodização de alumínio 

Ponto C Na Al Total 

1 47,0 8,9 44,1 100 

2 43,9 6,9 49,2 100 

3 43,4 8,8 47,8 100 

4 54,0 5,6 40,4 100 

5 50,6 7,8 41,6 100 
Fonte: Laboratório UTFPR (2015) 
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4.2.1.3  Difração de Raios X (DRX) 

 

 

A análise da composição mineralógica do lodo de anodização de alumínio 

através do método de DRX (Gráfico 6 e Tabela 11) inclui os seguintes minerais: 

Boehmite (AlO(O(H.33D.67)) é um componente do minério de alumínio (bauxita), a 

bauxita é composta de sílica, óxido de ferro, dióxido de titânio, silicato de alumínio e 

outras impurezas em quantidades menores; Natrite (Na2CO3 – Carbonato de Sódio), 

sua reação de hidratação acontece através da capacidade do íon carbonato em 

meio aquoso, devido a hidrólise básica sofrida pelo ânion carbonato pode ser usado 

como agente tamponante para pHs alcalinos. Gibbsite (Al(OH)3), também conhecido 

como hidrargilita tem uma estrutura de hidróxido de metálico com ligações de 

Hidrogênio, é constituída por duas camadas de grupos de hidroxila com íons de 

alumínio. 

 
Gráfico 6 - Difratograma de lodo de anodização de alumínio.  

Fonte: Laboratório LAMIR (UFPR)(2016) 
 

Tabela 11 - Legenda de DRX do lodo de anodização de alumínio (Gráfico 6). 
 

 

 

 

Fonte: Laboratório LAMIR (UFPR)(2016) 
 

Mineral Formula 

Boehmite AlO(O(H.33D.67)) 

Natrite Na2CO3 

Gibbsite Al(OH)3 
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4.2.1.4  Espectrometria de Fluorescência de Raios-X (FRX) 

 

 

Do ponto de vista químico, segundo a Tabela 12 o resíduo é constituído 

basicamente por: 

• Óxido de Alumínio (Al2O3 - Alumina) que é o principal componente da 

bauxita (mistura natural de óxidos de alumínio - sílica, óxido de ferro, 

dióxido de titânio e silicato de alumínio), é responsável pela resistência às 

intempéries do alumínio metálico, e um excelente isolador térmico e 

elétrico e tem uma condutividade térmica relativamente alta. 

• Óxido de Sódio (Na2O), que é um óxido de caráter mais básico, já que é 

um óxido de metal alcalino-terroso. 

As águas procedentes dos tanques de lavagens do procedimento de 

anodização oferecem um baixo teor de contaminantes de metais pesados como: 

níquel, estanho, cobre, magnésio entre outros, entretanto estão altamente 

contaminadas pela presença de alumínio na forma de hidróxido de alumínio. No 

processo de Espectrometria de Fluorescência de Raios-X observou-se uma grande 

concentração dos dois óxidos citados, 70,3%, e também um alto índice de perda ao 

Fogo, 27,59%, que pode ser justificada pela perda d´água no processo devido à 

presença do hidróxido.  

 
Tabela 12 - Fluorescência de Raio-X do Lodo de anodização de Alumínio (em %). 

Al2O3                   Na2O                   MgO                   Fe2O3      SiO2                   SO3                   K2O                   Cl                   

56,5 13,8 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

P2O5                   MnO                   CuO                   ZnO                   CaO                  TiO2                   NiO                   P.F.    

0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 27,59 
Fonte: Laboratório LAMIR (UFPR)(2016) 

 

 

4.2.1.5  Granulometria  

 

 

Inicialmente, o lodo de anodização de alumínio foi peneirado via úmida nas 

seguintes telas de abertura (em mm): .4,000; 2,000; 1,000; 0,500; 0,250; 0,125; 

0,063 e 0,044. Segundo a Tabela 13 e Gráfico 7, as partículas do lodo de 

anodização de alumínio não apresentaram uma variabilidade elevada na dimensão 
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das partículas, cerca de 86,77% do material ficou retido na abertura menor que 

0,044mm, 10,72% tem diâmetro das partículas de 4,00 mm, e os outros 2,51% são 

de diâmetro 0,063 e 2,00 mm. Fica clara que a faixa de classificação do tamanho 

das partículas é considerada estreita, o que viabiliza o emprego do lodo como 

matéria prima em novos compósitos da construção civil, um outro fator favorável de 

dimensões de partículas com diâmetros pequenos é que interfere diretamente na 

densidade do material, diminuindo o índice de vazios e aumentando a resistência. 

 

Tabela 13 - Granulometria Lodo de anodização de Alumínio – Dados. 

MALHAS  
(TYLER)

ABERTURA 
(mm)

MASSA RETIDA 
(g)

5 4,000 21,43

9 2,000 3,23

16 1,000 0,70

32 0,500 0,28

60 0,250 0,17

115 0,125 0,21

250 0,063 0,21

325 0,044 0,24

<325 173,53

200,00

0,12                  13,24                                 86,77

MASSA FINAL (g):

86,77                100,00                               0,00

0,10                  13,01                                 86,99

0,10                  13,12                                 86,89

0,14                  12,82                                 87,18

0,09                  12,91                                 87,10

1,62                  12,33                                 87,67

0,35                  12,68                                 87,32

% PESO  % ACUMULADA ACIMA 
% ACUMULADA 

ABAIXO

10,72                10,72                                 89,29

 
 Fonte: Laboratório LAMIR (UFPR)(2016) 

 

 
Gráfico 7 - Granulometria Lodo de Anodização de Alumínio – Gráfico. 

Fonte: Laboratório LAMIR (UFPR)(2016) 
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4.2.2 Resíduos da Produção de Cal 

 

 

4.2.2.1  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

Na Figura 20(a) observa-se a forma irregular dos fragmentos, não existe uma 

predominância de formato, nota-se que a superfície tem uma rugosidade significativa 

e a presença de poros.  Na Figura 20 (b), aumentada em 3.000 vezes, observa-se o 

contorno, interação dos grãos, a Figura 20(c) nota-se que as partículas estão bem 

dispersas e através da Figura 20(d) observa-se a falta de ligação entre elas.  

                  (a)                                                                     (b) 

 
                   (c)                                                                     (d) 

Figura 20 - Imagem resultante da análise de microscopia eletrônica de varredura do resíduo da 
produção de cal: 1.000x (a), 3.000x (b), 6.000x (c) e 15.000x (d). 

Fonte: Laboratório UTFPR (2015) 
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4.2.2.2  Espectrometria por Energia Dispersiva (EDS) 

 

 

Através da Tabela 15 que resultou na análise da área da  Figura 21(d) foram 

identificados na amostra os elementos químicos: Carbono (C), Magnésio (Mg), 

Alumínio (Al) e Cálcio (Ca) em proporções diferentes, confirmando a 

heterogeneidade do material, e assim como o lodo de anodização de alumínio, não 

houve grande variação de um ponto para o outro, indicando que se trata de um 

material amorfo. A predominância do cálcio faz com que a resistência mecânica 

quando aplicada a um novo compósito seja elevada. 

 

 
Figura 21 – Imagem resultante da análise de microscopia eletrônica de varredura do 

resíduo da produção de cal. 
Fonte: Laboratório UTFPR (2015) 

 

 

Tabela 14 - Espectrometria por energia dispersiva do Lodo do resíduo da produção de 
cal (em%). 

Ponto C Mg Al Ca Total 
1 21,1 29,1 0 49,8 100 
2 25,7 28,7 0 45,6 100 
3 26,6 27,9 0,6 44,9 100 
4 22,9 29,8 0 47,3 100 

Fonte: Laboratório UTFPR (2015) 
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4.2.2.3  Difração de Raios X (DRX) 

 

 

A análise da composição mineralógica dos resíduos da produção de cal 

(RPC) pelo método de DRX (Gráfico 8 e Tabela 16) demonstra a pequena 

quantidade de baixos picos cristalinos de cal virgem (Lime, CaO), que é resultante 

do processo de hidratação de cal virgem em forma de mineral Portlandita (Ca(OH)2) 

e Periclase (MgO) que trata-se do produto da queima de dolomita no processo de 

produção da cal dolomitica virgem, Calcita (CaCO3) que trata-se da matéria prima da 

produção de cal virgem durante o mau armazenamento depois da queima, Dolomita 

(CaMg(CO3)2)  que se trata da matéria prima da produção de cal virgem não 

queimado. 

 
Gráfico 8 - Difratograma dos resíduos da produção de cal. 

Fonte: Laboratório LAMIR (UFPR)(2016) 
 

Tabela 15 - Composição mineralógica de RPC (Legenda do Gráfico 8). 

Mineral Formula 

Lime CaO 

Portlandita Ca(OH)2 

Periclasio MgO 

Calcita CaCO3 

Dolomita CaMg(CO3)2 

Quartzo SiO2 
Fonte: O Autor (2016) 
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A análise anterior confirma a expectativa de que o material se trata de um 

resíduo da produção de cal (RPC) (Gráfico 8) através do método de FRX, o que 

conclui a impossibilidade de classificar o material como cal virgem, o baixo valor da 

intensidade dos picos no eixo vertical do gráfico de DRX (aproximadamente 1.300 

impulsos por segundo) demonstra que a forma do material é amorfa, como já 

comentado no MEV e EDS. 

 

 

4.2.2.4  Espectrometria de Fluorescência de Raios-X (FRX) 

 

 

No resíduo de produção de cal, o teor total dos Óxido de Cálcio (CaO - Lime), 

Óxido de Magnésio (MgO - Periclasio), Óxido de Silício (SiO2 - Quartzo) e demais 

Óxidos, se somados à perda ao fogo resultam em, aproximadamente 15,5% (Tabela 

17) sendo maior que os 12% estabelecidos pela NBR 6453 (ABNT, 2003), 

comprovando que o material é um resíduo da produção de cal e não uma cal virgem. 

 

 

Tabela 16 Fluorescência de Raio-X da Cal (em %). 

CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O  SO3 P2O5 P.F. 

51,8 32,5 1,4 0,3 0,2 0,1 <0,1 <0,1 13,66 
Fonte: Laboratório LAMIR (UFPR)(2016) 

 

 

4.2.2.5  Granulometria  

 

 

O resíduo da produção de cal foi peneirado (via úmida) nas seguintes telas de 

abertura (em mm): 4,000; 2,000; 1,000; 0,500; 0,250; 0,125; 0,063 e 0,044. 

Segundo análise da Tabela 17 e o Gráfico 9 nas partículas sedimentares dos 

resíduos da produção de cal, cerca de 52,77% do material passou na abertura de 

0,044mm, 35,62% das partículas tem o diâmetro entre 0,5 e 0,125 mm, 5,65% tem o 

diâmetro de 0,063mm e 1,60% tem partículas de tamanho 0,044 mm, o restante da 

porcentagem está entre 1,00 e 4,00 mm. 
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Fonte: Laboratório LAMIR (UFPR)(2016) 

 

 

 

 
Gráfico 9 – Granulometria Resíduos da Produção de Cal- Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 17 - Granulometria Resíduos da Produção de Cal – Dados 

MALHAS  (TYLER)
ABERTURA 

(mm)
MASSA 

RETIDA (g)

5 4,000 0,00

9 2,000 1,32

16 1,000 7,40

32 0,500 21,21

60 0,250 23,26

115 0,125 26,76

250 0,063 11,30

325 0,044 3,21

<325 105,54

200,00

% PESO
 % 

ACUMULADA 
ACIMA 

% ACUMULADA 
ABAIXO

0,00                    0,00                  100,00

0,66                    0,66                  99,34

3,70                    4,36                  95,64

10,61                  14,97                85,03

11,63                  26,60                73,40

13,38                  39,98                60,02

5,65                    45,63                54,37

1,60                    47,23                52,77

MASSA FINAL (g):

52,77                  100,00              0,00
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4.2.3 Reaproveitamento de Argamassa 

 

 

4.2.3.1  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

Analisando a Figura 22(a) nota-se a rugosidade da superfície da argamassa.  

Na Figura 22 (b), aumentada em 3.000 vezes observa-se o contorno dos grãos com 

elevações e rede de poros não uniformes. Na Figura 23(c) nota-se que as partículas 

estão dispersas, porem existe interação entre algumas delas, e na da Figura 22 (d) 

nota-se que as partículas não têm predominância de formato. 

(a)                                                                     (b) 

(c)                                                                      (d) 
Figura 22 - Imagem resultante da análise de microscopia eletrônica de varredura do 

resíduo da produção de cal: 1.000x (a), 3.000x (b), 6.000x (c) e 15.000x (d). 
Fonte: Laboratório UTFPR (2015) 
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4.2.3.2  Espectrometria por Energia Dispersiva (EDS) 

 

 

ATabela 18 que resultou na análise da área da Figura 23 foram identificados 

na amostra os elementos químicos: Carbono, Magnésio, Alumínio, Silício, Cálcio e 

Ferro em proporções diferentes, confirmando a heterogeneidade do material.  

 

 
Figura 23 – Imagem resultante da análise de microscopia eletrônica de varredura do 

reaproveitamento de argamassa: 15.000x 
Fonte: Laboratório UTFPR (2015) 

 

Tabela 18 - Espectrometria por energia dispersiva do reaproveitamento de argamassa 
(em %). 

Ponto C Mg Al Si Ca Fe Total 

1 32,7 1,5 6,08 8,36 49,09 2,26 100 
Fonte: Laboratório UTFPR (2015) 

 

 

4.2.3.3  Difração de Raios X (DRX) 

 

 

A Tabela 19, do ponto de vista químico, a argamassa é constituída 

basicamente por Dióxido de Silício (SiO2) e Óxido de Cálcio (CaO), que 

correspondem a 89%. O índice de perda ao Fogo, deve-se a existência de uma 

quantidade significativa de matéria orgânica.  
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Tabela 19 - Fluorescência de Raio-X da Argamassa (em %). 

SiO2                   CaO                   Al2O3                   MgO                   SO3                   Fe2O3    K2O                   

73,3 15,7 1,9 1,3 1 0,9 0,4 
TiO2                   Na2O                   P2O5                   SrO                   ZrO2                   MnO                   P.F.    
0,2 0,1 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 5,01 

1. Fonte: Laboratório LAMIR (UFPR)(2016) 
 

A argamassa utilizada não tem a adição de cal, e conforme citado 

anteriormente, (Tabela 3) o traço da argamassa tem o consumo de cimento de 243 

kg/m³, o cimento é composto de clínquer e de adições, sendo Silicato de tricálcio 

(CaO)3SiO2 e Silicato de dicálcio (CaO)2SiO2 os principais componentes do clínquer, 

tal ocorrência explica a presença de 15,7% de CaO na espectrometria de Raios X da 

argamassa. 

 

 

4.2.3.4  Espectrometria de Fluorescência de Raios-X (FRX) 

 

 

 
Gráfico 10 - Difratograma da argamassa usada como matéria prima principal. 

Fonte: Laboratório LAMIR (UFPR)(2016) 
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Tabela 20 - Composição mineralógica da argamassa (Legenda do Gráfico7). 
Minerais Fórmula 

Quartzo SiO2 

Portlandita Ca(OH)2 

Calcita CaCO3 

Microclina KAlSi3O8 
Fonte: Laboratório LAMIR (UFPR)(2016) 

 

Conforme demonstram o Gráfico 10 e Tabela 20, a composição mineralógica 

da argamassa usada nesta dissertação como a matéria prima principal dos materiais 

desenvolvidos, inclui os seguintes minerais: Quartzo (SiO2) que é um mineral básico 

composto de Areia e Microclina (KAlSi3O8), entre outros diversos componentes de 

mineras de rochas naturais que compõem a argamassa comum, a Portlandite 

(Ca(OH)2) é o produto da hidratação da cal virgem e é usualmente adicionada como 

material aglomerante na argamassa e a Calcita (CaCO3) que é o produto da 

absorção de CO2 através da Portlandita. 

O alto nível de cristalização do Quartzo e Microline e a coincidência dos picos 

cristalinos na difratometria (Gráfico 10) no ângulo 2Ɵ° = 36,5° explicam o alto valor 

da intensidade dos picos. O valor alto no eixo vertical no gráfico (9.000 impulsos por 

segundo), através desta situação nota-se o baixo teor de material amorfo na 

argamassa, que na verdade não é menor do que os outros componentes da 

dissertação analisado anteriormente. 

 

 

4.2.3.5  Granulometria  

 

 
A argamassa foi peneirada via úmida nas seguintes telas de abertura (em 

mm): .4,000; 2,000; 1,000; 0,500; 0,250; 0,125; 0,063 e 0,044. 

Segundo a Tabela 21 e o Gráfico 11 nas partículas sedimentares da 

argamassa cerca de 15,95% do material ficou retido na abertura de 4,000mm, 

34,96% das partículas tem o diâmetro de 2,000 mm, 20,86% tem o diâmetro de 

1,000mm e 1,60% tem partículas de tamanho 0,044 mm, o restante da porcentagem 

está entre 0,500 e 0,044 m, nota-se que a diversidade das partículas que compõem 

a argamassa.  



88 
 

As partículas sedimentares são compostas de dimensões com vários 

tamanhos. Na Natureza estão em depósitos sedimentares formados por elementos 

com decímetros a metros de diâmetro, também sedimentos mistos por partículas 

muito pequenas (micra). A influência da classificação granulométrica do agregado 

areia nas argamassas pode ser notado a partir de suas características nos estados 

fresco e endurecido. Deste modo, a idéia de que a argamassa é composta por 

materiais avaliados como ativos e inertes, a influência é conhecida como efeito 

sinérgico, em que cada componente da argamassa colabora para o desempenho do 

conjunto com ação sinérgica. 

Tabela 21 - Granulometria Resíduos da Argamassa – Dados. 

MALHAS  
(TYLER)

ABERTURA 
(mm)

MASSA RETIDA 
(g)

5 4,000 31,89

9 2,000 69,92

16 1,000 41,71

32 0,500 27,99

60 0,250 13,95

115 0,125 6,03

250 0,063 1,89

325 0,044 0,42

<325 6,20

200,00

0,21                 96,90                    3,10

MASSA FINAL (g):

3,10                 100,00                  0,00

3,01                 95,74                    4,26

0,94                 96,69                    3,31

14,00               85,76                    14,25

6,97                 92,73                    7,27

34,96               50,91                    49,10

20,86               71,76                    28,24

% PESO
 % ACUMULADA 

ACIMA 
% ACUMULADA 

ABAIXO

15,95               15,95                    84,06

  
Fonte: Laboratório LAMIR (UFPR)(2016) 

 

 
Gráfico 11 - Granulometria Resíduos da Argamassa- Gráfico. 

Fonte: Laboratório LAMIR (UFPR)(2016) 
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4.2.4 Composição 4 

 

 

A composição 4 é composta de 75% de argamassa 5% de lodo de 

anodização de alumínio e 20% de resíduos da produção de cal, foi escolhida para 

realizar os demais ensaios de comparação por alcançar as maiores resistências em 

relação a maior quantidade de argamassa. Os resultados obtidos em relação a 

resistência a compressão podem ser conferidos na Tabela 6, e resumidamente, na 

Tabela 22. 

 

Tabela 22 - Tabela de Resistência a Compressão - Composição 4. 
Resistência uniaxial  

(MPa) em dias 
Resist. água 

(MPa) em dias  
3 7 14 28 60 90 180 28 90 

4,88 5,93 5,45 5,98 7,12 8,03 10,61 3,38 5,35 
Fonte: O Autor (2016) 

 

Nota-se que a resistência diminuiu somente aos 14 dias em relação as datas 

de cura anterior, esse fato já foi explicado no decorrer da dissertação. Trata-se do 

fenômeno da Sinérese, nas demais datas a resistência aumentou e chegou ao pico 

máximo aos 180 dias de cura com 10,61 MPa. Para realizar o ensaio de resistência 

a água, o corpo de prova foi imergido em água por 24 horas, e após foi realizado o 

ensaio de resistência a compressão, nota-se que as resistências também 

aumentaram com o tempo de cura. 

 

 

4.2.4.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

Pela análise da área da Figura 24(a) nota-se a rugosidade da superfície.  Na 

Figura 24(b), aumentada em 3.000 vezes observa-se o diâmetro sem padrão dos 

grãos poros não uniformes. Na Figura 24(c) nota-se a interação entre algumas 

delas, e na Figura 24(d) aumentada em 25.000 vezes, nota-se que aparentemente 

trata-se de uma estrutura cristalina, através dessa imagem foi feita a analise EDS 

para confirmação da suposição. 
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(a)                                                                     (b)  

 

(c) 

Figura 24 - Imagem resultante da análise de microscopia eletrônica de varredura da 
composição 4 aos 90 dias: 1.000x (a), 3.000x (b), 10.000x (c). 

Fonte: Laboratório UTFPR (2015) 
 

 

4.2.4.2  Espectrometria por Energia Dispersiva (EDS) 

 

 

A Tabela 23 que resultou na análise da área da Figura 25 foram identificados 

na amostra os elementos químicos: Carbono, Sódio, Magnésio, Alumínio e Cálcio 

em proporções diferentes, confirmando a heterogeneidade do material, sendo assim, 

trata-se de uma estrutura amorfa com a predominância de Carbono e Cálcio em sua 

composição. 
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Figura 25 - Imagem resultante da análise de microscopia eletrônica de varredura da 

composição 4 aos 90 dias: 15.000x. 
Fonte: Laboratório UTFPR (2015) 

 
 

Tabela 23 - Espectrometria por energia dispersiva da composição 4 aos 90 dias 
Ponto C Na Mg Al Ca Total 

1 51,21 3,08 4,21 2,38 39,12 100 

2 47,46 3,21 4,87 1,85 42,61 100 

3 54,83 2,83 3,33 3,44 35,57 100 

4 43,32 3,34 5,43 2,88 45,03 100 

5 47,93 3,89 8,25 2,8 37,13 100 

6 49,41 3,46 6,52 2,68 37,93 100 
Fonte: Laboratório UTFPR (2015) 

 

 

4.2.4.3  Difração de Raios X (DRX) 

 

 

Quando envolve mais de um mineral o processo de identificação dos 

difratogramas de raios X (DRX) possui amplos problemas de coincidência de picos 

cristalinos, e por isso impossibilita a valoração da intensidade de cada mineral, 

tratando-se da soma da intensidade total determinada pelo método da difratometria. 

O valor pode ser determinado pelas intensidades dos picos livres da coincidência 

com os picos de outros minerais.  

Nos difratogramas do Gráfico 12-A  e 12-B foram identificadas a presença de 

sete minerais com pequenas quantidades dos picos livres de coincidência, por isso a 

classificação deles não pode ser justificada com perfeição e certeza, o quadro com 

os minerais estão na Tabela 24. 
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A – Mistura inicial seca 

 
B – no 180° dia de cura 

Gráfico 12 - Comparação das DRX da mistura inicial seca (A) e no 180° dia(b) de cura de 
composição 4 

Fonte: Laboratório LAMIR (UFPR)(2016) 
 

A comparação das DRX das amostras de composição 4, da mistura inicial 

seca e após 180 dias de cura, demonstra ausência de grandes mudanças nas 

posições dos picos cristalinos, visíveis a olho nu. A mudança mais significativa trata-

se do valor de intensidade máxima dos picos, determinado através das escalas 

verticais de ambos os gráficos de 4.000 de DRX da mistura seca (Gráfico 12-A) até 

3.000 impulsos por segundo de DRX no 180° dia de cura (Figura 12-B e Tabela 25). 

Isso significa que a diminuição de intensidade total de todos os picos cristalinos é o 

resultado de hidratação e cura durante os 180 dias. A ausência de picos de novos 
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materiais ou do crescimento de picos de minerais iniciais (exceto de carbonatos) 

significa transformação de cristais dissolvidos iniciais em forma amorfa. 

 

Tabela 24 - Legenda do Gráfico 8 e da Tabela 24. 
Símbolos  Minerais Fórmula 

Q Quartz SiO2 

P Portlandite  Ca(OH) 2 

Pr Periclase  MgO 

C Calcite CaCO3 

D Dolomite Ca Mg(CO3)2 

G Gibbsite  Al(OH)3 

N Natrite Na2CO3 
Fonte: Laboratório LAMIR (UFPR)(2016) 

 

A intensidades dos picos cristalinos das amostras da composição 4, da 

mistura inicial seca quando comparada após 180 dias de cura, demonstra mudanças 

significativas em sua estrutura, pode-se notar através da Tabela 26. As principais e 

mais visíveis entre elas são: 

1. Desaparecimento ou diminuição até a quantidade de menor nível de 

sensibilidade do método de DRX do pico de Portlandite (Ca(OH)2) com 

ângulo 2Ɵ°λ Cu-Kα = 28,6°;  

2. Diminuição do pico de portlandite livre que coincide com os picos dos 

outros minerais com ângulo 2Ɵ°= 18,0° de 12,39 até 0,80%.  

O efeito de diminuição da quantidade de Portlandite acontece pelo 

processo de absorção de CO2 com a transformação de Portlandita em 

Calcita (CaCO3), e/ou Dolomita (Ca Mg(CO3)2) ou em forma amorfa de 

novas formações;  

3. Desaparecimento ou diminuição até quantidade de menor nível de 

sensibilidade do método de DRX do pico de Periclase (MgO) com ângulo 

2Ɵ°= 36,9°; 

4. Diminuição do pico de Periclase livre que coincide com os picos dos outros 

minerais com ângulo 2Ɵ°= 47,5° de 4,68 até 1,08%.  

O efeito de diminuição da quantidade de Periclase acontece pelo processo 

de hidratação, com transformação em Brucite (Mg(OH)2) ou em forma 

amorfa de novas formações. Os picos de Brucite não foram determinados 
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em ambas amostras de DRX (Gráfico 11), em decorrência da pequena 

quantidade da síntese ou forma amorfa de novas formações;  

5. Aumento dos valores de intensidade dos picos de Quartzo (SiO2) com 

ângulo de 2Ɵ°= 50,0° de 9,72 até 10,43% e de 2Ɵ°= 50,2° de 16,63 até 

18,93%, este fato pode ocorrer depois da dissolução da camada 

superficial das partículas sólidas de areia, destruídas mecanicamente 

durante a história geológica de quartzo e da solução de poros altamente 

alcalinos.  

Sobre a química geral, é notório que os Silicatos têm uma baixa 

solubilidade em soluções alcalinas, mas a elevada alcalinidade (pH = 13,7) 

das amostras e grande nível de fragmentação mecânica da camada 

superficial das partículas aceleram a processo de dissolução da camada.  

Na mistura inicial seca (Gráfico 12A) esta camada funciona como uma 

blindagem poli cristalina do núcleo não destruído que é mono cristalino, 

assim, reduz a intensidade dos feixes de raios-X incidentes e refletidos. 

Após a dissolução da camada de blindagem, as condições de difração de 

raio-X do núcleo melhoram significativamente, e a intensidade do feixe 

difratado está visivelmente aumentada (2Ɵ°= 50,0° e 50,2°).  

6. A intensidade do único pico da Gibbsite (Al(OH)3) com ângulo 2Ɵ°= 26,9° 

cresce de 1,43 até 2,31%, sendo que uma pequena síntese de Gibbsite é 

possível na condição de elevada alcalinidade ambiental das amostras.  

7. Nos materiais em que o único componente ligante é a cal ou, como no 

caso desta dissertação, o resíduo de produção de cal, as amostras devem 

endurecer através da síntese de significativas quantidades de carbonatos, 

como a Calcita (CaCO3), Dolomita (Ca Mg(CO3)2) e outros minerais dos 

carbonatos. O único pico cristalino de Calcita livre de coincidências com os 

picos de outros minerais com 2Ɵ°= 26,9° mudou sua intensidade durante 

180 dias somente de 1,43 até 2,31%. O pequeno crescimento do plano de 

rede cristalina de Calcita não significa ausência completa de crescimento 

de maior densidade de outros planos, por exemplo, os picos de Calcita em 

coincidência com os picos de Periclase de 2Ɵ°= 29,4° aumentou a 

intensidade de 15,59 até 26,35%, e os picos com de 2Ɵ°= 42,9° de 9,34 

até 24,03%. Sabe-se que a intensidade dos picos de Periclase só poderá 

diminuir com o tempo de cura, e é possível ter certeza que o crescimento 
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dos picos pode ser explicado devido a grande síntese de cristais de 

Calcita. O pico de dolomita livre de coincidência de 2Ɵ°= 30,9° aumenta a 

intensidade de 1,85 até 3,15%; outro pico de 2Ɵ°= 59,8° também teve 

aumento de 6,60 até 10,26%.  

8. A função do Natrite (Na2CO3) não foi determinado, pois a ausência dos 

picos cristalinos livres de coincidência com picos de outros minerais, e 

diferenças dos dados na análise destes casos.   

 

Tabela 25 - Intensidades dos picos cristalinos da mistura inicial seca e após 180 dias 
de hidratação e cura da composição 4, feita através do método de DRX. 

2Ɵ° 

Comp. 4  
Mistura inicial 

Comp. 4 
180° dias 

d, Å I, % Minerals d, Å I, % Minerals 

18 4,9 12,4 P 4,8 0,8 P 

21 4,3 22,1 Q; G 4,2 22,3 Q;G 

23 3,85 1,17 C 3,85 2,4 C 

27 3,33 100 Q; G 3,33 100 Q; G 

27 3,3 1,43 G 3,3 2,31 G 

29 3,11 4,22 P       

29 3,03 15,6 Pr; C 3,03 26,4 Pr; C 

31 2,89 1,85 D 2.888 3,15 D 

34 2,63 12,8 P; N 2,62 0,78 P; N 

37 2,46 11,1 Q; P 2,45 9,04 Q; P 

37 2,43 2,22 Pr       

40 2,28 11 Q; C; G 2,28 12,9 Q; C; G 

40 2,23 5,15 Q; G 2,23 4,79 Q; G 

42 2,13 6,7 Q; N 2,13 9,04 Q; N 

43 2,11 9,34 C; Pr 2,1 24 C; Pr 
46 1,98 3,76 Q; G 1,98 5,21 Q; G 
48 1,91 4,68 Pr 1,91 1,08 Pr 
49 1,87 2,65 Pr; N 1,88 3,46 Pr; N 
50 1,82 9,72 Q 1,82 10,4 Q 
50 1,82 16,6 Q 1,82 18,9 Q 
55 1,67 5,45 Q; G; N 1,68 3,5 Q; G; N 
60 1,54 6,6 Q; D 1,54 10,3 Q; D 
62 1,49 10,5 Pr; D; N 1,49 1,29 Pr; D;N 
64 1,45 1,96 Q; P; N 1,45 2,18 Q; P; N 
68 1,38 5,23 Q; N 1,38 5,16 Q; N; D 
68 1,37 8,16 Q; N 1,37 7,79 Q; N 

Fonte: Laboratório LAMIR (UFPR)(2016) 
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A diferença nos valores do DRX se comparadas durante os 180 dias de 

hidratação e cura das amostras de composição 4 (Gráfico 11 e Tabelas 24 e 25), 

demonstram as mudanças das composições mineralógicas das amostras, 

citadas a seguir: 

1. de Portlandite (Ca(OH)2) em Carbonatos (Calcita ou Dolomita) ou em 

formas amorfas;  

2. de Periclase (MgO) em Dolomita (Ca Mg(CO3)2) ou em formas 

amorfas; 

3. da dissolução da camada superficial de quartzo (SiO2) com 

transferência de material de matéria dissolvida em forma amorfa;  

4. da pequena síntese ou aperfeiçoamento de cristais de Gibbsite 

(Al(OH)3); 

5. do grande crescimento ou aperfeiçoamento da Calcite (CaCO3), e 

menor crescimento da Dolomita; 

A maior mudança determinada durante a comparação de ambos os 

difratogramas, é o aumento significativo do teor de substancias amorfas, que podem 

explicar o crescimento de resistência axial e outras propriedades mecânicas através 

de reações de sol-gel de matérias desenvolvidas. 

 

 

4.2.5 Composição 11 

 

 

A composição 11 é composta de 70% de argamassa 15% de lodo de 

anodização de alumínio e 15% de resíduos da produção de cal, foi escolhida para 

realizar os demais ensaios de comparação por alcançar as maiores resistências em 

relação a maior quantidade de argamassa. Os resultados obtidos em relação a 

resistência a compressão podem ser conferidos na Tabela 6, e resumidamente 

abaixo na Tabela 26. 
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Tabela 26 - Tabela de Resistência a Compressão - Composição 11. 
Resistência uniaxial  

(MPa) em dias 
Resist. água 

(MPa) em dias  
3 7 14 28 60 90 180 28 90 

2,94 4,93 5,73 5,17 7,89 9,18 9,35 2,36 4,24 
Fonte: O Autor (2016) 

 

Nota-se que a resistência diminuiu somente aos 28 dias em relação às datas 

de cura anteriores, esse fato já foi explicado no decorrer da dissertação e trata-se do 

fenômeno da Sinérese, nas demais datas a resistência aumentou e chegou ao pico 

máximo aos 180 dias de cura com 9,35 MPa. Para realizar o ensaio de resistência a 

água, o corpo de prova foi imergido em água por 24 horas, e após foi realizado o 

ensaio de resistência a compressão, nota-se que as resistências também 

aumentaram com o tempo de cura. 

 

 

4.2.5.1  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

Pela análise da área da Figura 26(a) nota-se uma superfície mais plana e com 

pouca rugosidade.  Na Figura 26(b), aumentada em 10.000 vezes observa-se uma 

rugosidade mais notável e uma interação entre as partículas. Na Figura 26(c) nota-

se a diferença no diâmetro dos grãos, na Figura 26(d), aumentada em 25.000 vezes, 

nota-se que aparentemente trata-se de uma estrutura amorfa, por esta imagem foi 

feita a analise EDS. 
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(a)                                                                      (b) 

 

(c) 

Figura 26 - Imagem resultante da análise de microscopia eletrônica de varredura da 
composição 11 aos 90 dias: 3.000x (a), 10.000x (b), 10.000x (c). 

Fonte: Laboratório UTFPR (2015) 
 

 

4.2.5.2  Espectrometria por Energia Dispersiva (EDS) 

 

 

Na Tabela 27 que resultou na análise da área da Figura 27 foram 

identificados na amostra os elementos químicos: Carbono, Sódio, Magnésio, 

Alumínio, Silício e Cálcio em proporções diferentes, confirmando a heterogeneidade 

do material, sendo assim, trata-se de uma estrutura amorfa com a predominância de 

Carbono e Alumínio em sua composição. 
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Figura 27 - Imagem resultante da análise de microscopia eletrônica de varredura da 

composição 11 aos 90 dias: 25.000x. 
Fonte: Laboratório UTFPR (2015) 

 

Tabela 27 - Espectrometria por energia dispersiva da composição 11 aos 90 dias 

Ponto C Na Mg Al Si Ca Total 

1 56,01 3,62 1,9 35,72 0 2,75 100 

2 57,61 3,29 2,02 32,89 0 4,19 100 

3 59,11 2,74 4,1 25,52 0 8,53 100 

4 54,21 2,89 8,37 15,22 0,68 18,63 100 

5 53,03 2,84 7,28 11,72 1,11 24,02 100 

6 52,79 3,72 6,09 24,41 0,64 12,35 100 
Fonte: Laboratório UTFPR (2015) 

 

 

4.2.5.3  Difração de Raios X (DRX) 

 

 

Nos difratogramas do Gráfico 13-A e 13-B foram identificadas a presença de 

sete minerais com pequenas quantidades dos picos livres de coincidência, por isso a 

classificação deles não pode ser justificada com perfeição e certeza, o quadro com 

os minerais estão na Tabela 28. 
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A – Mistura inicial seca 

 

Gráfico 13 - Comparação das DRX da mistura inicial seca (A) e no 180° dia (B) de cura 
de composição 11. 

Fonte: Laboratório LAMIR (UFPR)(2016) 
 

Tabela 28 - Legenda do Gráfico 13 e da Tabela 29 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Laboratório LAMIR (UFPR)(2016) 

Símbolo Mineral Formula 

Q Quartz SiO2 

Pr Periclase MgO 

C Calcite CaCO3 

P Portlandite Ca(OH)2 

G Gibbsite Al(OH)3 

B Boehmite γ-AlO(OH) 

Gp Gypsum CaSO4 (H2O)2 
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Comparando os difratogramas da composição 11 com a mistura inicial seca e 

após 180 dias de hidratação (Gráfico 13 - A e B) é possível notar grandes diferenças 

entre eles, conforme abaixo: 

1. Desaparecimento do único pico sem coincidência com o pico de outros 

minerais de Portlandita Ca(OH)2 com 2Θ° = 17,9°. Isto ocorre devido a 

absorção de CO2 com a transformação de diferentes formas de 

carbonatos, tais como Calcita CaCO3, ou em carbonatos amorfos com fórmula 

química instável. Outra possibilidade é a síntese da Dolomita CaMg(CO3)2 

com quantidade menor do que a sensibilidade do método; 

2. Desaparecimento do único pico sem coincidência com os picos de outros 

minerais de Boehmita γ-AlO(OH) na escala de 2Θ° =14,3°; 

3. Desaparecimento do único pico livre de coincidência com picos de 

minerais de Gibbsita Al(OH)3  com posição da escala 2Θ° =26,95°; 

4. Aparecimento de várias posições de picos de Gesso CaSO4 (H2O)2 com 

2Θ°= 11,4° - 34,03° - 36,99° - 62,2°; 

5. Crescimento da intensidade de pico de Quartzo com 2Θ° = 26,58° (100%) 

e de pico 2Θ° = 42,4° de 6,17° até 7,25° e aparecimento de novo pico 

com 2Θ° = 68,14° com intensidade 6,69%. A síntese das estruturas 

cristalinas no ambiente deste experimento pode ser explicada pela 

dissolução das camadas antigas das partículas de Quartzo SiO2 que são 

destruídas em ambientes extremamente alcalinos que são da composição 

11. 

6. O crescimento da resistência da composição 11 até 10,61 MPa aos 180 

dias de cura não pode ser explicado pelo crescimento destas estruturas 

cristalinas, mas pela maior razão que é a síntese das estruturas amorfas 

que estão mascaradas conforme o Gráfico 13 B, pelo crescimento da 

intensidade dos picos de Quartzo de 4.000 até 8.000 impulsos por 

segundo (eixo vertical do Gráfico B). 
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Tabela 29 - Intensidades dos picos cristalinos da mistura inicial seca e após 180 dias 
de hidratação e cura da composição 11, feita através do método de DRX. 

2Θ° 

Mistura inicial seca Apos de 180 dias 

d, Å I, % 
Símbolo 

dos 
Minerais 

d, Å I, % 
Símbolo 

dos 
Minerais 

11,4       7,8 1,69 Gp 
14,3 6,1 0,53 B       
17,9 4,9 3,78 P       
20,7 4,2 21,23 Q; G 4,3 17,2 Q 

23,04 3,86 1,59 C 3,85 4,24 C 
26,58 3,35 100 Q; G 3,34 100 Q 
26,95 3,3 0,96 G       
29,43 3,03 7,65 C; G 3,03 11,71 C 
31,001 2,88 1,23 G 2,733 0,23 Gp 
34,033 2,63 3,72 P; G 2,589 0,36 Gp 
35,994       2,495 1,31 Gp 
36,557 2,45 8,56 Q; P; G 2,457 6,96 Q; Gp 
39,442 2,28 7,38 Q; C; G 2,281 8,14 Q; C 
40,28 2,23 4,79 Q; G; B 2,237 2,65 Q 
42,483 2,12 6,17 Q 2,127 7,25 Q 
42,912 2,1 9,36 P; C; G 2,094 1,64 C; Gp 
45,809 1,98 4,81 Q; G; B 1,979 4,65 Q 
47,273 1,922 1,65 C; P; G 1,912 1,63 C; Gp 
48,5 1,877 1,47 C; G 1,874 1,83 C; Gp 

50,161 1,818 10,83 Q 1,817 12,27 Q; Gp 
54,9 1,672 3,91 Q; G; B 1,671 3 Q; Gp 

59,848 1,544 9,62 Q; G; B       
60,005 1,541 14,66 Q; G; B 1,541 8,26 Q 
62,201 1,492 3,05 P; G; B 1,488 0,47 Gp 

63,967 1,455 1,4 Q; P;G; B 1,452 1,33 Q; Gp 

65,648       1,44 0,42 C; Gp 
65,723       1,419 0,32 C; Gp 
67,664 1,384 5,33 Q; G; B 1,382 4,08 Q 
68,142       1,375 6,59 Q 
68,343 1,371 5,25 Q; G; B 1,371 5,37 Q; Gp 

Fonte: Laboratório LAMIR (UFPR)(2016) 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

A conclusão desta dissertação confirma experimentalmente a possibilidade da 

formação de novos compósitos para a construção civil, caracterizados através da 

matéria prima de resíduos de argamassa, lodo de anodização de alumínio e cal. Ao 

todo foram confeccionadas 13 composições em que a distribuição das matérias 

primas foi dividida em proporções diferentes para cada material, buscando encontrar 

o melhor resultado quanto as propriedades mecânicas e físico-químicas. 

1. Em todas as composições foi possível analisar suas propriedades mecânicas 

através de ensaios como: resistência uniaxial média, absorção de água, densidade 

aparente e retração linear. Todas as composições tiveram acréscimo de resistência 

ao longo do tempo de cura, ocorreram alguns efeitos de sinérese, mas logo após a 

resistência voltou a aumentar. As composições 11 e 4 obtiveram os melhores 

resultados em comparação a quantidade de argamassa, principal foco do trabalho. 

Entre as duas, a composição 4 alcançou o melhor resultado, é composta de 75% de 

argamassa, 5% de lodo de anodização de alumínio e 20% resíduos de produção de 

cal, obteve aos 180 dias 10,61 Mpa de resistência uniaxial, absorção de água de 

água de 10% aos 28 dias, a densidade aparente variou cerca de 3% durante os 180 

dias de cura e a retração linear aos 90 dias foi de 1,45%. Ressalta-se que aos 28 

dias, os maiores valores das resistências uniaxiais apresentam cerca de 70 até 75% 

de argamassa e 15 até 20% de cal em sua composição, o restante é composto de 

lodo de anodização de alumínio, sendo assim o alumínio pode ser interpretado como 

uma influência negativa na resistência dos corpos de prova, o alumínio é um 

material que resiste melhor a tração do que a compressão. 

2. Foi possível analisar todas as matérias primas, e também as composições 4 e 

11, os processos físico-químicos de interação dos componentes. Na composição 11, 

o EDS confirmou a presença de Carbono, Sódio, Magnésio, Alumínio, Silício e 

Cálcio em proporções diferentes, o DRX mostrou picos minerais de Quartzo, Calcita 

e Portlandita. O crescimento das resistências da composição 11 não podem ser 

explicados pelo crescimento de estruturas cristalinas, mas sim pela síntese das 

estruturas amorfas identificadas nos ensaios. 

3. Através dos ensaios realizados é possível propor alternativas para reverter 

possíveis danos ao meio ambiente, que seriam gerados com a destinação irregular 
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das matérias primas, possibilitando assim vantagens sociais e ambientais. 

Analisando os resultados dos ensaios e comparando com as exigências das normas 

brasileiras vigentes, as composições podem se enquadrar: na fabricação de blocos 

vazados de concreto simples para alvenaria sem função estrutural (NBR 7173/1989), 

as composições 3,4,6,7,8,11 e 12; em blocos vazados de concreto simples para 

alvenaria para blocos sem função estrutural (NBR 12118/2013), as composições 

2,3,4,6,7,8,11 e 12, e com função estrutural nas composições 7 e 8; em blocos 

cerâmicos para alvenaria de vedação com furos (NBR 15270/2005), as composições 

1,2,3,4,5,6,7,8,11 e 12 para alvenaria de vedação; em tijolo Maciço para Alvenaria 

(NBR 7170/1983) em relação a categoria A nas composições 1,2,3,4,5,6,7,8,11 e 12, 

a categoria B foram 3,4,6,7,8,11 e 12, a categoria C foram 4,7,8,11 e 12. Devido a 

instabilidade das resistências, não foi possível classificar nenhuma composição 

como opção para concreto, excepcionalmente a composição 8 alcançou 10 MPa aos 

60 dias, entretanto aos 90 dias a resistência diminuiu. 

 

 

5.1  SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

 

• Aprofundamento de um trabalho de pesquisa mais vasto, com um número 

maior de corpos de prova e métodos de pesquisa; 

• Testar novas composições com distribuição das matérias primas 

diferentes; 

• Estudar a viabilidade econômica de aplicação em escala industrial do 

novo compósito; 

• Avaliar as propriedades mecânicas e térmicas dos produtos finais. 
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