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Resumo da Dissertação apresentada ao PPGCEA/UEFS, como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de mestre em Ciências (M. Sc.). 

 

AVALIAÇÃO DE BLOCOS DE ARGAMASSA PRODUZIDOS COM RESÍDUO DE 

SERRAGEM DE PEDRA CARIRI.  

 

A escassez dos recursos minerais e o grave problema da geração de resíduos têm 

levado à busca de materiais alternativos que agreguem aos novos produtos 

características que favoreçam ao seu desempenho. No processo de beneficiamento 

de rocha calcária, chamada de Pedra Cariri, na região do Araripe, é gerado um grande 

volume de resíduos. Dentre estes, o chamado de Resíduo de Serragem de Pedra 

Cariri (RSPC). Este trabalho avaliou as características de blocos de vedação 

produzidos com a utilização de resíduo de serragem de Pedra Cariri substituindo 

parcialmente o cimento Portland e o agregado miúdo na produção de blocos de 

argamassa. A produção dos blocos deu-se numa empresa fabricante de blocos em 

Feira de Santana. Foi desenvolvido um traço (referência), em massa, para atender às 

especificações da NBR 6136 (ABNT, 2006), com os materiais comumente utilizados 

pela empresa. Com base no traço de referência (sem utilização de RSPC) para 

produção de blocos foram produzidas misturas com utilização do RSPC como 

substituição parcial da massa do cimento Portland, em teores de 10% e 15%. Também 

foram produzidos blocos onde o RSPC, destorroado e passante na peneira 2,4mm, 

substituiu o agregado miúdo comumente utilizado (finos de britagem), em teores de 

20% e 30%. Os blocos foram avaliados quanto às dimensões, resistência à 

compressão aos 7 e 28 dias, e absorção de água, aos 28 dias. Os resultados apontam 

para a viabilidade da produção de blocos com utilização de até 10% de RSPC como 

substituição parcial do cimento Portland. No que se refere ao estudo da produção de 

blocos com RSPC como substituição parcial do agregado miúdo, o melhor 

comportamento foi dos blocos com 30% do resíduo. 

 

Palavras chave: agregados, blocos de vedação, adições minerais, rochas ornamentais 

e resíduo de serragem de Pedra Cariri. 
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EVALUATION OF BLOCKS OF MORTAR PRODUCED WITH SAWDUST RESIDUE 

OF CARIRI STONE. 

 

The shortage of mineral resources and the serious problem of the production of waste 

have led to the search for alternative materials that add characteristics to new products 

supporting their performance. In the beneficiation process of limestone rock, called 

Cariri Stone, in the region of Araripe, is generated a large amount of waste. Among 

them, it is the so-called Sawdust Residue of Cariri Stone (SRCS). This work evaluated 

the characteristics of sealing blocks produced with the use of sawdust residue of Cariri 

Stone partially replacing the Portland cement and the fine aggregate in the production 

of blocks of mortar. The production of blocks took place in a manufacturing company of 

blocks in Feira de Santana. It was developed a concrete (reference), in mass, to fulfill 

the specifications of NBR 6136 (ABNT, 2006), with the materials commonly used by 

the company. On the basis of the sample of concrete (without the use of SRCS) for the 

production of blocks were produced mixtures with the use of SRCS as a partial 

replacement of the Portland cement, at levels of 10% and 15 %. Blocks were also 

produced where the SRCS, air-dried and passed through a sieve at 2.4mm, replaced 

the fine aggregate commonly used (crushed rock fines), at levels of 20% and 30 %. 

The blocks were evaluated regarding to the dimensions, resistance to compression at 7 

and 28 days, and absorption of water, at 28 days. The results point to the viability of 

the production of blocks with the use of up to 10% of SRCS as a partial replacement of 

Portland cement. In relation to the study of production of blocks with SRCS as a partial 

replacement of fine aggregate, the best performance was the blocks containing 30% of 

the residue. 

 

Keywords: aggregates, sealing blocks, mineral additions, ornamental rocks and 

sawdust residue of Cariri Stone. 
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1. INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade consiste na compreensão de que o mundo e seus 

habitantes formam um sistema único sendo, portanto, fundamental em todas as 

cadeias produtivas. Portanto, visa o desenvolvimento humano para diminuir as 

desigualdades sociais, principalmente nos países mais pobres, e, ao mesmo tempo, 

evitar o esgotamento dos recursos naturais e os sistemas biológicos do planeta 

(MULLIGAN; SPENCE, 1995). Nesse sentido, preservar os recursos naturais é, 

também, pensar, inclusive, nas futuras gerações. 

Uma ação para a sustentabilidade consiste em promover a integração, tal como 

sugere a Política Nacional de Resíduos Sólidos ao propor a logística reversa1, entre 

diferentes cadeias produtivas, no intuito de que o resíduo de uma cadeia se torne 

matéria prima para a outra. Isso não significa que a inserção do resíduo deve apenas 

resolver o problema da sua disposição final. O grande desafio é utilizar o resíduo de 

forma que ele melhore as propriedades referentes à resistência e durabilidade do 

produto ou, no mínimo, mantenha as propriedades referentes à resistência e 

durabilidade do produto de cimento Portland, sem a utilização do resíduo. Portanto, a 

inserção do resíduo deve inovar o que está sendo produzido com ele e impactar 

positivamente sobre o meio ambiente, seja na utilização de energia ou exploração dos 

recursos naturais.  

A construção civil é considerada como sendo a maior consumidora dos 

recursos naturais, ao mesmo tempo em que pode aproveitar o resíduo de outras 

cadeias produtivas, a exemplo do de mineração (BATISTA et al.,  2009; LINTZ, 2008; 

BASTOS; MOURA e LEITE, 2011). 

Benhelal et al. (2013) destacam a indústria de cimento como sendo um 

processo produtivo que consome elevada quantidade de energia em suas principais 

fases: preparação da matéria-prima, produção do clínquer e moagem, seguida da 

mistura dos demais componentes que constituem o cimento Portland. 

Durante o processo de fabricação do cimento é gerado uma considerável 

quantidade de partículas sólidas, as quais podem ficar em suspensão e prejudicar 

comunidades vizinhas às fabricas de cimento Portland (ABDUL-WAHAB, 2006;WILLS, 

2013). 

                                                           
1
 Conforme define a Política Nacional de Resíduos Sólidos, logística reversa é um instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada. 
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É importante destacar que além das partículas sólidas que a indústria 

cimentícia gera, o processo produtivo origina gases poluentes sendo, inclusive, 

considerada como uma das maiores fontes de emissão de CO2 do planeta. Cerca de 

5% a 7% das emissões globais desse gás são oriundas das fábricas de cimento 

Portland. São gerados 900 kg de gás carbônico por tonelada de cimento Portland 

produzido. Em 1990 foi liberado na atmosfera 576 milhões de toneladas de CO2. 

Essas emissões quase triplicaram e chegou a 1,88 bilhões de toneladas em 

2006. Destacam os autores que se esta tendência continuar, sem quaisquer ações, a 

emissão de CO2 da indústria de cimento global deverá atingir 2,34 bilhões de 

toneladas em 2050 (BENHELAL et al. 2013). 

Destaca Benhelal et al. (2013), que é por meio de estratégias adequadas, tais 

como a eficiência energética, a utilização de combustíveis alternativos, substituição do 

clínquer, as emissões podem ser reduzidas a ponto de chegar a 1,55 bilhões de 

toneladas em 2050. 

Yamamoto et al. (1997), apud Ângulo, Zordan e John (2012), estimam que em 

1996 a indústria cimentícia brasileira reduziu a geração de CO2 em 29% e houve uma 

economia de combustível de 28%, ao adotar a reciclagem de cinzas volantes, escória 

granulada de alto forno, calcinação de argila e adição de fíler calcário. Esta indústria é 

uma das maiores empregadoras, tanto em países desenvolvidos quanto em 

desenvolvimento. Ao mesmo tempo é responsável pelo alto consumo de energia, 

geração de resíduos sólidos, emissão de gases estufas e provoca mudanças 

ambientais, às vezes, irreversíveis (ORTIZ; CASTELLS; SONNEMANN, 2009).  

No que se refere à areia, vários autores (MENOSSI et al. 2010; ALMEIDA e 

SILVA, 2005;MENOSSI, 2004) têm destacado a importância de buscar alternativas, já 

que esta matéria-prima utilizada na engenharia civil está cada vez mais escassa e 

distante das fontes consumidoras. Para Almeida e Silva (2005), cerca de 90% da areia 

natural é extraída de leitos de rios e 10% é resultante de outras fontes, tais como 

várzeas, depósitos lacustres, mantos de decomposição de rochas, pegmatitos e 

arenitos decompostos. Segundo Menossi et al. (2010), a quantidade de areia 

consumida, anualmente, no Brasil pela construção civil é de aproximadamente 320 

milhões de m3. 

Visando contribuir para a integração entre as cadeias produtivas da mineração 

e da construção civil é que se buscou avaliar as propriedades das argamassas 
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produzidas com substituição do cimento Portland e o agregado miúdo (em diferentes 

proporções) por Resíduo de Serragem de Pedra Cariri. 

A Pedra Cariri é uma rocha calcária extraída da chapada do Araripe (região 

que envolve parte dos estados do Ceará, Paraíba e Piauí). O processo de 

beneficiamento da Pedra Cariri é uma atividade que gera variados tipos de resíduos. 

Pode-se destacar, dentre estes, o Resíduo de Serragem da Pedra Cariri (RSPC) 

(BASTOS; MOURA; LEITE, 2011).  

De acordo com Vidal et al. (2008), num levantamento preliminar da situação 

ambiental, só na região do Cariri, no Ceará, estima-se que o volume de rejeitos 

gerados nas diferentes etapas  e acumulados ao longo dos anos de exploração é de 

um milhão de metros cúbicos, o que equivale a cerca de 2,4 milhões de toneladas. A 

disposição final desse resíduo tem sido de forma inadequada no meio ambiente, seja 

na própria frente de lavra (dificultando a extração futura daquele local), em córregos e 

riachos, assoreando-os, ou simplesmente em área que, no mínimo, traz impactos 

estéticos à paisagem (VIDAL e PADILHA, 2003). Não há, até o momento, estudos 

rigorosos acerca do volume gerado apenas no processo de serragem das pedras. 

Estima-se uma quantidade de 850 toneladas por ano. (BASTOS; MOURA e LEITE, 

2011; MULLIGAN; SPENCE, 1995).  

O presente trabalho visa contribuir com o desenvolvimento sustentável, na 

medida em que buscou a utilização do Resíduo de Serragem de Pedra Cariri em 

substituição parcial do cimento Portland e do agregado miúdo, na produção de blocos 

de argamassa para alvenaria de vedação.  

 

1.1 OBJETIVOS 

O objetivo geral do estudo é avaliar a influência da utilização de Resíduo de 

Serragem de Pedra Cariri na produção de blocos de argamassa para alvenaria de 

vedação. 

 

Como objetivos específicos: 

 caractrizar o RSPC, do ponto de vista químico e físico; 

 produzir blocos de argamassa com e sem RSPC, em substituição parcial do 

cimento e avaliar as características dos mesmos quanto à resistência à 

compressão, absorção por imersão e análise dimensional; 
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 produzir blocos de argamassa com e sem RSPC, em substituição parcial 

dos finos de britagem e avaliar as características dos mesmos quanto à 

resistência à compressão e absorção. 

 

 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação está organizada da seguinte forma:  

No capítulo 1 é feita uma contextualização sobre a sustentabilidade na 

construção civil. São também apresentados os objetivos do estudo. 

O capítulo 2 trata de rochas ornamentais destacando a Pedra Cariri, que dá 

origem ao resíduo pesquisado.  

No capítulo 3, são discutidas as características das adições minerais inertes 

dando ênfase na influência destes resíduos quando adicionado às misturas contendo o 

cimento Portland. 

No capítulo 4 é feita uma abordagem sobre blocos de concreto e argamassa, 

apresentando um breve histórico sobre o processo de produção de blocos, os 

materiais comumente empregados e técnicas de produção. 

O programa experimental é apresentado no capítulo 5. São discutidas as 

características dos materiais utilizados na fabricação dos blocos e a metodologia para 

produção dos mesmos com e sem RSPC. 

O capítulo 6 trata da apresentação e discussão dos resultados.  

No capítulo 7 são apresentadas as conclusões e sugestões para trabalhos 

futuros. 
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2. ROCHAS ORNAMENTAIS 

 

2.1 O SETOR DAS ROCHAS ORNAMENTAIS 

O Anuário Mineral Brasileiro (2010) classifica os minerais em dois grandes grupos: 

os metálicos e os Não-Metálicos, sendo as rochas ornamentais ocupando a última 

classificação. Neste mesmo documento, dentre os não metálicos, as rochas calcárias 

representam a maior reserva sendo de 2.727.367.708 toneladas e deste total apenas 

1.624.750.940 é lavrável. Dentre as rochas ornamentais, a que apresenta a maior 

quantidade é de granitos e afins sendo um total de 1.120.753.581 toneladas com um 

total de 251.163.697 toneladas lavráveis. Os mármores e afins apresentam uma 

quantidade de 396.448.885 toneladas e 196.503.412 lavráveis. 

Os dados do Anuário Mineral Brasileiro (2010) assinala que, dentre as principais 

empresas produtoras de não-metálicos, destaca-se empresa de água mineral e 

cimento com uma participação de 17,82% e 14,22%, respectivamente, no valor da 

produção comercializada dos não-metálicos. A Cooperativa de Mineração dos 

Produtores da Pedra Cariri Ceará ocupa a 13º posição, com uma participação no valor 

da produção comercializada de 1,9%. 

Segundo Spínola, Guerreiro e Bazan (2004), as rochas ornamentais e para 

revestimento podem também ser denominadas por pedras naturais, rochas lapídicas 

ou rochas dimensionais. Sob a ótica comercial, as mais utilizadas são classificadas em 

dois grandes grupos: mármores e granitos, representando cerca de 90% da produção 

mundial, estando estreitamente vinculada à indústria da construção civil.  Embora 

Vidal, Bessa e Lima (1999) indiquem que essa classificação não esteja correta, sob o 

ponto de vista geológico. 

O termo “mármore” é utilizado (comercialmente) para todas as rochas 

carbonatadas, sejam elas de origem sedimentar (calcários ou dolomitos) ou 

metamórfica. Já o termo “granito” representa as rochas ígneas e metamórficas, sejam 

elas as rochas basálticas (dioritos) e ultrabásicas (basaltos, gabros, diabásicos) ou os 

próprios granitos (VIDAL; BESSA; LIMA, 1999). 

 O setor de rochas ornamentais tem enfrentado, nos últimos anos, a forte 

pressão social e legal no que se refere à questão ambiental, notadamente em relação 

ao gerenciamento de resíduos. Essa nova conjuntura social tem causado uma busca 

continua por alternativas viáveis para o destino final correto dos resíduos gerados. A 



18 
 

construção civil representa uma área de grande potencial para absorver resíduo da 

mineração, principalmente do processo de corte e beneficiamento de rochas 

ornamentais, no qual são gerados quantidades de resíduos desde a lavra até o 

beneficiamento. No Brasil, muitas vezes, a destinação final destes resíduos tem sido 

inadequada, no meio ambiente, resultando em impactos ambientais que podem 

comprometer a flora e a fauna (MANHÃES; HOLANDA, 2008). 

As rochas são utilizadas como material de construção desde a antiguidade, 

principalmente nas edificações que apresentavam maior significado à comunidade. 

Sendo um material empregado, principalmente, como revestimento. Tal aplicação se 

deve, principalmente, por ser resistente à intempéries. Pode-se destacar que as 

principais características das rochas é a descontinuidade, anisotropia, falta de 

homogeneidade e a dificuldade de extrapolação do conhecimento em ciência dos 

materiais para as mesmas. A durabilidade desses materiais é definida com base em 

sua porosidade e o que define as suas características, do ponto de vista petrográfico, 

são a textura e a mineralogia (ESBERT; MONTOTO; ORDAZ, 1991).  

 Atualmente, o setor de rochas ornamentais pode ser caracterizado como 

indústria tradicional. Trata-se de um ramo de exploração dos recursos minerais cujas 

características mais marcantes são: baixa intensidade tecnológica, reduzida exigência 

em termos de escala de produção mínima, caráter exógeno da inovação tecnológica e 

a dificuldade no caráter empreendedor dos dirigentes das empresas (SPÍNOLA; 

GUERREIRO; BAZAN, 2004).  

O mercado internacional de rochas ornamentais é caracterizado por grandes 

grupos que compram e controlam o movimento de materiais cuja principal origem são 

os países do terceiro mundo. O principal comprador de mármores e granitos é a 

China, seguida pela Itália, destacam Spínola, Guerreiro e Bazan (2004).  

Spínola, Guerreiro e Bazan (2004) apontam que a produção anual brasileira de 

rochas ornamentais é de, aproximadamente, 6,0 milhões de toneladas. Existem cerca 

de 600 tipos comerciais sendo que 57% é de granito e 17% de mármores e travertinos. 

Desse total estima-se que 75% são destinados ao mercado interno. No que se refere à 

exportação, o Brasil ocupa, atualmente, o quarto lugar de material bruto. Para o 

material serrado, o principal destino das rochas ornamentais brasileiras são os 

Estados Unidos, sendo que este absorve cerca de 80% do que é exportado pelo 

Brasil. 
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Conforme Chiodi Filho e Chiodi (2009), cerca de 46 milhões de toneladas de 

rochas brutas foram comercializadas no mercado internacional em 2007. Os autores 

preveem que em 2025 a produção mundial deverá ultrapassar 400 milhões de 

toneladas 

Chiodi Filho (2012) destaca que no período de janeiro a julho de 2012 as 

exportações brasileiras de rochas ornamentais e de revestimento somaram 618,28 

milhões de dólares, correspondendo a 1.292.000,43 toneladas desse material. Esses 

valores representam um aumento de 9,08% e 3,00%, respectivamente, em relação ao 

mesmo período de 2011. Os principais compradores foram Estados Unidos e China. 

Portanto, esses dados demonstram um aumento de demanda internacional para esse 

produto natural. 

 De acordo com Spínola, Guerreiro e Bazan (2004), os principais estados 

produtores de rochas ornamentais no Brasil, são Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. 

Estes três estados detêm mais de 70% da produção nacional, com especial destaque 

na produção de mármores. Os dados no Anuário de Mineral Brasileiro (2010) apontam 

que este cenário não foi modificado. 

A Bahia é o terceiro maior produtor de rochas ornamentais do Brasil. Pode-se 

destacar também que a Bahia é o estado brasileiro que apresenta a maior diversidade 

de padrões e cores em rochas graníticas do Brasil. Além disso, existem algumas 

vantagens na indústria baiana, neste setor, tais como a ocorrência de reservas 

naturais distribuídas em quase todo o semiárido, onde é pouco propícia a agricultura. 

Logo, a mineração se constitui numa alternativa de desenvolvimento econômico 

devido à ampla variedade de rochas, existência de um conjunto de serrarias voltadas 

para o beneficiamento primário, além da atuação da CBPM – Companhia Baiana de 

Pesquisa Mineral (SPÍNOLA; GUERREIRO; BAZAN, 2004).  

Segundo a Abirochas (Associação Brasileira da Indústria de Rochas 

Ornamentais) existem, atualmente, 877 empresas exportadoras de rochas 

ornamentais no Brasil. A principal característica desse setor é ser constituído por 

pequenas e microempresas. Conforme a Abirochas, das empresas que exploram esse 

recurso, apenas 7% são médias e do restante, 80% são pequenas e 7% de 

microempresas (PEITER, et al. 2001). 

De acordo com Vidal et al. (2008), a indústria de beneficiamento de rochas 

ornamentais é um setor que necessita de mão de obra qualificada, tecnologia e 

recursos financeiros. Este segmento tem crescido em função, principalmente, do 

impulso da construção civil no Brasil e por demandas de mercado internacional. Em 



20 
 

função do crescimento do consumo e das carências tecnológicas, é um setor que 

provoca impactos ambientais e problemas de saúde aos quais os produtores 

individualmente não tem como sanar. 

2.2 PEDRA CARIRI 

A Pedra Cariri é uma rocha constituída por calcários laminados de origem 

sedimentar. Esse tipo de rocha é explorado há mais de 30 anos, de maneira artesanal 

e em pequena escala, para utilização na construção civil, como revestimento e 

pavimentação ou na produção de peças artesanais, como bancos e mesas (VIDAL et 

al. 2008). 

A lavra ocorre a céu aberto, caracterizando-se por um tipo de mineração muito 

conflitiva, pois por um lado promove emprego e renda em comunidades afastadas de 

grandes centros urbanos e com, geralmente, baixa renda. Por outro lado, a falta de 

qualificação técnica e investimento tecnológico provocam grandes impactos 

ambientais, além da ilegalidade em que trabalham. Além disso, o calcário extraído 

está localizado num dos maiores e mais importante (principalmente pela qualidade dos 

fósseis) depósito de fósseis do Cretáceo do mundo. Destaca-se o acréscimo na 

importância do sítio arqueológico, promovido pelo estado de conservação dos animais 

fossilizados (Figura 1), principalmente porque esses fósseis guardam informações de 

animais com estruturas fisiológicas frágeis, tais como a libélula (Figura 1).  

Figura 1 Imagens de fósseis da região do Cariri 

 
(a)     (b) 

Fonte: blog do Crato (a) Nogueira (2013); blog Semiárido Cariri Cangaço (b), Barbosa 
(2013). 

 

Segundo Vidal et al. (2008), muito embora a ocorrência desse tipo de rocha não se 

restrinja ao estado do Ceará, os dois municípios que apresentam a maior produção é 

Nova Olinda e Santana do Cariri (Figura 2), localizados na Chapada do Araripe, no 

plateau da Bacia Sedimentar do Araripe, região sul do Ceará. Estima-se que a região 
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apresente uma reserva de 97 milhões de metros cúbicos, o que é equivalente a 241 

milhões de toneladas. Lá trabalham diretamente 800 pessoas e indiretamente 3000. 

Figura 2 Mapa do estado do Ceará destacando as duas cidades que mais produzem a Pedra 
Cariri. 

 
Fonte: VIDAL; PEITER e CORREIA, 2004 

Conforme Vidal et al. (2008), a Bacia do Araripe é a maior das bacias sedimentares 

de interior no Brasil, estendendo-se da Chapada do Araripe ao Vale do Cariri, com 

uma área de 9000 km2. Em 1913, Small (apud VIDAL et al. 2008) classificou a bacia 

em quatro unidades: conglomerado basal, arenito interior, calcário Santana e arenito 

superior. Beurlen (1962, 1963 apud VIDAL et al. 2008) redefiniu a classificação de 

Small denominando-as por Formação Cariri, Missão Velha, Santana e Exú. No mesmo 

período o autor estimou uma espessura sedimentar de 850 metros, todavia, sabe-se 

hoje que é de cerca de 2400 metros. 

A lavra é a céu aberto, de modo seletivo e com frentes de lavra em forma de salão, 

com larguras de 20 a 30 metros, comprimentos de 30 a 40 metros e o 

desenvolvimento da frente de lavra ocorre conforme o material é retirado podendo ser 

para frente, lado ou para baixo. A primeira fase consiste na limpeza do terreno para 

retirar o material inerte, sendo este constituído por vegetação, camadas argilosas e 

calcárias intemperizadas. Essa camada de inertes varia de alguns centímetros a 
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metros e em algumas situações chega a variar de 10 a 15 metros constituindo o 

primeiro resíduo gerado da exploração da rocha (VIDAL et al. 2008). 

De acordo com Vidal et al. (2008), à medida que a frente de lavra avança, são 

gerados rejeitos - devido a quebra de peças ou algumas com qualidade inadequada – 

que são retirados manualmente ou transportados usando carrinho de mão e 

depositados na própria frente de lavra, promovendo o estrangulamento da exploração. 

Em muitos casos, as pilhas de rejeito ultrapassam o nível da bancada (Figura 3). 

Figura 3 Rejeitos acumulados na pedreira. 

 

Fonte: VIDAL et al. 2008. 

Atualmente é empregada tecnologia semi-mecanizada na lavra, a partir da 

utilização de disco de corte diamantado (Figura 4).  

Figura 4 Método de lavra semi-mecanizado. 

 
Fonte: VIDAL; PADILHA e OLIVIERA, 2005. 
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São feitos cortes verticais quadriculados de 50cm x 50cm e espessura de 35cm a 

50cm. Utilizando uma alavanca, as lajotas são retiradas e desplacadas manualmente. 

Só então as placas são calibradas e selecionadas, manualmente, para o transporte até 

as serrarias, onde são esquadrejadas nas dimensões comerciais de 40cm x 40cm, 

50cm x 50cm, 30cm x 30cm, 20cm x 20cm e em barras de 15cm x 15cm (VIDAL et al. 

2008). Nesta etapa são gerados resíduos devido à quebra em dimensões indesejáveis 

(inapropriadas, comercialmente). As características da rocha facilitam este tipo de 

exploração porque é constituída por calcário sedimentar com estratificações planas e 

paralelas. Então o operador faz cortes na horizontal (usando equipamentos de corte) e 

retira a placa pelo uso da alavanca na junta de estratificação da rocha. 

Os últimos 30 anos de exploração desse recurso natural caracterizaram-se por uma 

forma de extração rudimentar utilizando marretas, pixotes e alavancas, o que 

ocasionavam uma perda de até 90% do material extraído (Figura 5). Após 1998 foi 

criado o Núcleo Tecnológico Industrial (NUTEC) e só então foram inseridas as 

máquinas de corte no processo. Tais equipamentos elevaram a produção, que antes 

era cerca de 10%, para 30%. Baseando-se na soberania dos recursos minerais, 

desenvolvimento sustentável, competitividade econômica e desenvolvimento regional 

o Ministério Nacional das Minas e Energia do Brasil criou, em 2005, o Arranjo 

Produtivo Local (APL) dos Calcários do Cariri, com o intuito de apoiar as micros, 

pequenas e médias empresas a superarem os problemas enfrentados por elas. Foram 

selecionadas, inicialmente 200 aglomerações produtivas de base mineral e em 2008 

eram 25, dentre elas o APL dos Calcários do Cariri. Ainda hoje, cerca de 70% do que 

é extraído é transformado em resíduos, que formam pilhas, obstruem córregos e 

provocam impacto visual desagradável (VIDAL et al. 2008). 
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Figura 5 Método de lavra manual 

 

Fonte: Vidal; Padilha e Oliviera, 2005 

 

A extração gera resíduos, devido à retirada da espessa camada, em muitos casos, 

de material estéril e em função das sobras de lavra. No beneficiamento é gerado 

resíduo devido às sobras do processo de corte nas dimensões comerciais e do pó 

gerado devido ao processo de serragem, ao qual será denominado por resíduo de 

serragem da Pedra Cariri, ou simplesmente RSPC. A Figura 6 apresenta um resumo 

(em forma de mapa conceitual) dos resíduos gerados pela exploração da Pedra Cariri. 

Está destacado o resíduo (RSPC) que será objeto de estudo por este trabalho. 
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Figura 6 Mapa conceitual dos resíduos gerados pela exploração da Pedra Cariri 

 

Vidal et al. (2008) apontam a erosão das encostas e áreas desmatadas e o 

assoreamento de riachos e do rio Cariús (principal rio da região) como os principais 

problemas ocasionados pelo gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos gerados 

no processo de exploração e beneficiamento. 

Há relatos de aproveitamento desse resíduo em outras cadeias produtivas. Pode-se 

destacar como exemplo de utilização, na Indústria Barbalhense de Cimento e Fortecal 

(VIDAL et al. 2008). Entretanto, esta aplicação tem se dado de maneira eventual. 
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3. ADIÇÕES MINERAIS 

As primeiras adições minerais utilizadas na construção civil foram em 1500 a.C., 

na Grécia. Esses materiais eram obtidos pelas erupções vulcânicas da Santorini. A 

principal característica dessas rochas, além da composição, com predominância de 

silício, era o resfriamento rápido da larva que originava um material amorfo e com 

elevada reatividade. Todavia, com a necessidade de utilização desses materiais em 

outros locais, distantes das regiões vulcânicas, surgiram outras adições, tais como as 

argilas calcinadas. Estas podiam ser produzidas próximas ao local de consumo 

(MEHTA; MONTEIRO, 2006) 

Atualmente as adições minerais podem ter origem natural ou como um subproduto 

de um processo produtivo, tal como a escória de cobre, sílica ativa e cinza de casca 

de arroz. Esses resíduos industriais anteriormente eram totalmente descartados em 

aterros, ocupando grandes áreas, ou simplesmente lançados no meio ambiente, 

contaminando-o ou assoreando rios. Portanto, a sua utilização na construção não só 

pode proporcionar melhorias nas propriedades do produto do qual fará parte, como 

reduz o impacto ambiental. Essa contribuição se dá pela destinação adequada dado 

ao resíduo bem como a redução no consumo de energia e de matéria prima. 

Atualmente, muitos subprodutos industriais são usados como adições (MEHTA; 

MONTEIRO, 2006). 

É importante destacar que a construção civil é o setor da indústria, segundo 

Sjötrön (apud DAL MOLIN 2005), que se apresenta como o maior consumidor 

individual dos recursos naturais, chegando a consumir em torno de 20% a 50% do 

total dos recursos naturais. Por outro lado, devido ao grande consumo de produtos 

diversos, se apresenta com potencial para absorver resíduos, como materiais 

alternativos. 

A ASTM C 125 (apud MEHTA; MONTEIRO, 2006) define adição mineral como 

sendo qualquer material (exceto água, agregados, cimentos hidráulicos ou fibras) 

adicionado ao concreto ou argamassa durante a mistura. Por outro lado, Mehta e 

Monteiro (2006) definem como sendo materiais, geralmente, silicosos, finamente 

divididos, normalmente adicionados ao concreto em quantidades relativamente 

grandes, que variam de 20% a 70%, em massa, do material cimentício total. 

As adições minerais podem ser classificadas – conforme a reatividade química - 

em pozolanas (a exemplo da cinza volante com baixo teor de cálcio), cimentante 

(como a escória granulada de alto forno), enquanto outras são, ao mesmo tempo, 
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cimentante e pozolânica. Há ainda aquelas que são inertes (resíduo de rocha 

ornamental). 

Alguns autores, tais como Mehta e Monteiro (2006) e Dal Molin (2005), 

apontam que os materiais cimentantes não necessitam do meio alcalino para ativar a 

reação que gera produtos cimentantes. Basta a presença do material cimentante em 

água para que ocorram reações de hidratação que produzem substâncias que 

conferem resistência mecânica ao material. 

Mehta e Monteiro (2006) classificam as adições, quanto à origem, em dois grupos: 

 naturais: são aqueles que são extraídos diretamente da natureza e que o 

processamento envolve apenas a britagem, moagem e, às vezes, ativação 

térmica; 

 subprodutos industriais: não são os produtos primários de uma indústria, 

mas subprodutos de cadeia produtiva e exige algum tipo de 

processamento, como secagem, pulverização, antes de serem utilizados 

como adições minerais. 

A Figura 7 apresenta um resumo da classificação das adições minerais, 

conforme o critério de reatividade e origem.  
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Figura 7 Mapa conceitual resumindo a classificação e características das adições minerais. 

 

Diversos autores (MEHTA E MONTEIRO, 2006; DAL MOLIN, 2005) afirmam que 

um dos maiores avanços em tecnologia do concreto é o uso de adições minerais. Para 

a obtenção de concretos de alto desempenho, com resistências de 150 a 800MPa, e 

excelente durabilidade, é indispensável o uso de sílica ativa, por exemplo (TUAN, 

2011). Essas melhorias nas propriedades resultam do efeito microfíler e pozolânico 

combinados. A reação pozolânica consiste na interação entre o óxido de silício amorfo, 

presente na adição mineral, e o hidróxido de cálcio liberado na hidratação do cimento 

Portland, produzindo o C-S-H. O efeito combinado dessas duas reações diminui a 

permeabilidade a fluidos (aumentando a durabilidade do concreto) e aumentam a 

resistência mecânica. 

 Pode-se destacar as seguintes influências das adições minerais:  

 aumento da plasticidade do concreto ou argamassa sem aumentar o consumo 

de água; 

 redução da exsudação e segregação do concreto; 

 retardo ou aceleração dos tempos de pega; 
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 aceleração da resistência mecânica dos concretos e argamassas nas primeiras 

idades; 

 aumento da durabilidade do concreto  e argamassa em condições específicas 

de exposição, a exemplo do ataque por sulfato e a expansão pela reação 

álcali-agregado 

 aumento da resistência final do concreto e argamassa; 

 redução da permeabilidade do concreto e argamassa devido ao refinamento 

dos poros; 

 fortalecimento da zona de transição na interface; 

 

 A compreensão de que as adições minerais aos concretos e argamassas podem 

melhorar as suas propriedades impulsionou tanto a indústria de adições, que se 

estima que de 80% a 90% do concreto produzido, nos países desenvolvidos, 

contenham esses materiais (MEHTA; MONTEIRO, 2006). 

Os efeitos físicos das adições podem ser divididos, segundo Dal Molin (2005), 

em efeito microfíler, alteração da zona de transição ou refinamento dos poros e dos 

produtos de hidratação. O efeito microfíler é resultante do preenchimento dos 

microporos do concreto e da argamassa e, para isso, é necessário que o diâmetro 

médio da adição seja menor ou igual ao diâmetro médio do cimento. 

O efeito de refinamento da estrutura dos poros e dos produtos de hidratação do 

cimento é causado devido às partículas da adição mineral atrair os íons formados 

durante a dissolução-precipitação dos compostos de hidratação do cimento Portland. 

Essa atração eletrostática (forças de van der Waals) faz com que haja adesão entre os 

íons - que irão reagir e produzir silicato de cálcio hidratado (C-S-H) – e a superfície 

dos grãos da adição mineral. Esse fenômeno é chamado de nucleação e influencia na 

cinética da hidratação e permite maior distribuição da reação que produz substâncias 

cimentantes, uma vez que a adição restringe os espaços nos quais os produtos de 

hidratação podem crescer gerando um grande número de pequenos cristais ao invés 

de poucos cristais de grande tamanho (DAL MOLIN, 2005). Ainda acrescenta a autora, 

que a alteração da microestrutura da zona de transição é resultado da maior retenção 

da água livre promovida pelos grãos da adição mineral.  

3.1 ADIÇÕES MINERAIS COM PROPRIEDADES POZOLÂNICAS 

 São aquelas que consomem o hidróxido de cálcio, em meio aquoso, originado 

da reação de hidratação do cimento Portland, para produzir novas moléculas de C-S-
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H. Todavia, em ausência de hidroxilas que ativem a reação, as pozolanas não são 

capazes de originar substâncias que suportem os esforços necessários às estruturas 

portantes. 

As adições pozolânicas são definidas pela ASTM C 618 (1978) apud MEHTA; 

MONTEIRO, 2006 e pela NBR 12653 (ABNT, 1992) como sendo um material silicoso 

ou sílico-aluminoso que sozinho possui pouca ou nenhuma propriedade cimentante, 

todavia quando finamente moído e, em meio aquoso, reage com o hidróxido de cálcio 

produzindo substâncias com propriedades cimentantes.  

Originalmente a expressão pozolânica está associada aos materiais naturais 

derivados da localidade italiana de Pozzuoli. Esta região está localizada nas 

proximidades do Vesúvio, onde é possível encontrar as cinzas vulcânicas conhecidas 

por cinzas pozolânicas. Sua composição básica é de aluminosilicosos, que finamente 

moídos reagem com água e hidróxido de cálcio produzindo substâncias cimentantes 

(C-S-H), conforme a Equação 1 (SABIR; WILD; BAI, 2001; MEHTA; MONTEIRO, 

2006): 

Pozolana + H + CH  C-S-H (1) 

O Hidróxido de cálcio (CH) não contribui significativamente com a resistência 

do concreto ou argamassa. Durante a reação pozolânica (Equação 1), essa substância 

será consumida para produzir C-S-H adicional à hidratação do cimento Portland 

aumentando a durabilidade e resistência mecânica da mistura produzida (SABIR; 

WILD; BAI, 2001; MEHTA; MONTEIRO, 2006). 

Como exemplos de adições minerais com propriedades pozolânicas pode-se 

apontar a cinza volante, metacaulinita, cinza de casca de arroz e a sílica ativa. 

No que se refere à durabilidade, em função da fissuração térmica, Mehta e 

Monteiro (2006) defendem que as reações pozolânicas ocorrem numa velocidade 

menor do que a hidratação do cimento Portland. Isso faz com que o calor liberado 

durante o processo de hidratação desses dois materiais não coincida havendo, 

portanto, um menor calor liberado durante a hidratação. Assim, as fissurações 

térmicas são reduzidas quase que diretamente proporcional ao teor de substituição do 

cimento Portland por pozolana. 

Alguns autores apontam que as superpozolanas aumentam o calor de 

hidratação devido à coincidência do calor de hidratação do cimento Portland com a da 

superpozolana. Fríasa, Rojas a, Cabrerab (2000) avaliaram o calor de hidratação de 
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concretos produzidos com substituição parcial do cimento Portland por metacaulinita 

comparando os resultados com outras adições minerais que possuem, também, 

propriedades pozolânicas. Os autores apontam que a inserção de 10% a 30% de 

metacaulinita aumenta de 10% a 15% o calor de hidratação, em relação à argamassa 

com 100% de cimento, em função de a reação pozolânica ter caráter exotérmico. Essa 

característica se torna ainda mais evidente em materiais com elevada atividade 

pozolânica tais como a sílica ativa que produz uma evolução no calor de hidratação.  

 O aumento no calor de hidratação provocado pela adição da metacaulinita 

pode ter efeito negativo sobre a durabilidade dos concretos e argamassas produzidas, 

pois provocam retração térmica e microfissurações. Os valores mais significativos de 

energia liberada pela reação pozolânica ocorre de 15 a 20 horas após a mistura dos 

materiais e depende do tipo de adição acrescentado. É importante ressaltar que o 

calor liberado pela hidratação do cimento Portland ocorre mais significativamente entre 

a quinta e a décima segunda hora da mistura. Após 48 horas o calor liberado começa 

a estabilizar e seu efeito é insignificante (FRÍASA; ROJASA; CABRERAB, 2000). 

Por outro lado, materiais com baixa atividade pozolânica inicial, tais 

como cinzas volantes, provocam uma diminuição no calor de hidratação. Fenômeno 

semelhante ocorre com as pozolanas naturais. 

Quanto à durabilidade ao ataque por sulfatos, Mehta e Monteiro (2006) apontam 

que a reação pozolânica tende a diminuir a porosidade do concreto produzido. Isso faz 

com que a ação de substâncias deletérias sobre o concreto, tais como sulfatos, ácidos 

ou a reação álcali-agregado, seja diminuída aumentando a durabilidade do material 

frente aos agentes agressivos do meio ambiente. 

3.2 ADIÇÕES MINERAIS COM PROPRIEDADES CIMENTANTES 

São as adições que reagem com água originando silicatos de cálcio hidratados 

de forma semelhantes aos cimentos Portland. Sua principal diferença em relação ao 

cimento é que embora essas adições produzam C-S-H elas não podem ser utilizadas 

sozinhas como aglomerante, pois não desenvolve resistência suficiente para atender 

às solicitações portantes da engenharia. A presença de meio alcalino potencializa a 

reação aumentando a quantidade de C-S-H produzido. As escórias de alto forno 

caracterizam-se como adições minerais com propriedades cimentantes (MEHTA; 

MONTEIRO, 2006).  
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Quando a escória de alto forno é resfriada bruscamente, originam substâncias 

químicas com características amorfas e com elevada reatividade (MEHTA; 

MONTEIRO, 2006). 

O mecanismo de hidratação da escória é semelhante ao do cimento Portland, 

embora a reação cimentante seja muito lenta em meio aquoso, apenas. Mas, em 

presença de hidróxido de cálcio, liberado pela hidratação do cimento, a reação se 

processa muito mais rapidamente. O processo de hidratação da escória começa com 

a desagregação e dissolução dos compostos amorfos da escória, com os íons 

hidroxilas produzindo C-S-H adicional. Vários pesquisadores (REGOURD,1980; 

VANDER BOSCH 1980; ROY; IDORN, 1982 apud PAL; MUKHERJEE; PATHAKC, 

2003) têm apontado que a hidratação da escória de alto forno ocorre em duas fases: 

inicialmente é com os álcalis e hidroxilas e em seguida  predomina a reação com o 

hidróxido de cálcio (PAL; MUKHERJEE; PATHAKC, 2003).  

3.3  ADIÇÕES MINERAIS INERTES 

 A adição inerte é um tipo de adição mineral finamente dividido que não 

apresenta qualquer reação química que produz substâncias cimentantes (C-S-H). São 

constituídas por substâncias cristalinas e sem reatividade, mas ao serem inseridas às 

matrizes cimentícias promovem o refinamento dos grãos e dos poros das argamassas 

e concretos, além da ação de nucleação onde ocorrem reações de hidratação do 

cimento (MEHTA; MONTEIRO, 2006). Os seus principais efeitos são de 

preenchimento dos poros das argamassas e dos concretos e o efeito de nucleação 

que consiste em agregar, em sua superfície, partículas de cimento Portland e, nesse 

processo, homogeneizar e catalisar a produção do C-S-H. 

Em misturas de concretos que tendem a exsudar, a inserção de partículas finas 

tende a diminuir esse fenômeno melhorando a trabalhabilidade. Tanto mais fina a 

adição mineral, menor é a quantidade necessária para elevar a coesão e 

trabalhabilidade. A melhoria na coesão e acabamento é de fundamental importância, 

principalmente nas misturas de concreto magro ou nos concretos produzidos com 

deficiência de partículas finas (MEHTA; MONTEIRO, 2006). 

Pode-se afirmar que matrizes cimentícias densas são obtidas a partir da 

otimização do empacotamento das partículas que o constitui, destacando-se que os 

materiais atuais a base de cimento Portland são muito mais do que uma mistura de 

cimento Portland, agregado e água. Isto porque em diversas argamassas e concretos 
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o acréscimo de aditivo e adições minerais permite obter uma trabalhabilidade 

adequada a partir da dispersão das partículas (CASTRO; PANDOLFELLI, 2009). 

Acerca do empacotamento das partículas, Castro e Pandolfelli (2009) apontam 

que nesse campo de ação, as partículas das adições minerais são consideradas como 

grãos, sendo que seu tamanho é de fundamental importância, pois promove o 

empacotamento e define as propriedades reológicas do material. Os componentes 

inertes finos e ultrafinos são utilizados em misturas de concretos e argamassas para 

facilitar o auto-adensamento e garantir uma melhor compactação da matriz a partir do 

preenchimento dos poros intergranulares. 

Segundo Castro e Pandolfelli (2009) o estudo acerca do empacotamento das 

partículas aponta para a seleção adequada da proporção e do tamanho dos materiais 

particulados, de forma que possa promover o preenchimento dos vazios maiores por 

partículas menores. Os vazios resultantes serão novamente preenchidos por 

partículas ainda menores, e assim sucessivamente. Todavia, caso as partículas 

introduzidas sejam maiores do que os vazios existentes, então surgirão novos vazios 

que promovem a redução da eficiência do empacotamento.  

 Esse modelo para empacotamento de partículas aponta para o adensamento 

da matriz por meio da adição de granulometrias complementares. Desta forma a 

resistência máxima é obtida quando a porosidade da matriz é mínima e o 

empacotamento é máximo. Ao transpor esse conceito para as matrizes cimentícias 

depara-se com a dificuldade de se obter uma mistura capaz de reproduzir combinação 

de materiais com granulometria precisa. Ainda destacam Castro e Pandolfelli (2009), 

em diversas situações, o problema da distribuição descontínua foi parcialmente 

superado com a incorporação de adições minerais ao cimento Portland. 

Diversos fatores podem interferir no empacotamento das partículas. A 

existência de partículas com distribuições granulares diversas altera a situação inicial 

de dispersão da mistura. Além disso, a morfologia das partículas interfere no 

empacotamento, de forma que quanto mais esférica maior será a densificação da 

matriz, pois promove a diminuição do atrito entre os integrantes da mistura. Quanto 

menor o tamanho das partículas irregulares, maior será o efeito de redução do atrito 

interno à mistura (CASTRO; PANDOLFELLI, 2009). 

A distribuição granulométrica dos componentes também pode influenciar na 

demanda por água necessária para produzir uma mistura com trabalhabilidade 

adequada, pois partículas finas apresentam elevada superfície específica o que exige 
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maior teor de água para umidificá-la, devido ao fenômeno de adsorção(CASTRO; 

PANDOLFELLI, 2009; BENACHOUR et al. 2008)  

As partículas de cimento são constituídas por íons, os quais apresentam uma 

grande tendência de aglomeração formando estruturas tridimensionais provocadas 

pelas atrações dos dipolos elétricos. Esse episódio é mais significativo para partículas 

com tamanhos variando de 0.001µm a 1µm e promove a perda de independência 

cinética das partículas. Logo ocasiona uma menor velocidade de reação de 

hidratação, no caso do cimento Portland. Isso porque quanto maior a independência 

das partículas dissolvidas, maior pode ser o movimento aleatório (browniano) e maior 

é o número de colisões efetivas entre os reagentes da reação química de hidratação. 

Esse fenômeno de aglutinação é promovido pelas fortes interações, comumente 

denominadas por forças de van der Waals, provenientes da interação entre a água 

(constituinte fortemente polar) e os íons oriundos da dissolução dos componentes do 

cimento Portland. A aproximação das partículas promove a diminuição da energia 

potencial ao mínimo, para as distâncias mínimas. Quando esse fenômeno ocorre, a 

separação dos grãos só pode ser efetuada por meio de moagem (OLIVEIRA et al. 

2000). 

O aglomerado produzido, além de influenciar na reologia da mistura, pode 

interferir no empacotamento, consequentemente, na microestrutura do material 

originando maior incidência de defeitos cristalinos com microestruturas heterogêneas. 

Nas suspensões, as forças de origem gravitacional pouco influenciam e as partículas 

podem permanecer individualizadas por um tempo maior permitindo que as misturas 

permaneçam estáveis por mais tempo (CASTRO; PANDOLFELLI, 2009). 

Considerando o mecanismo de estabilização das suspensões contendo os íons 

solubilizados do cimento Portland, pode-se inferir que a obtenção de misturas 

dispersas é alcançada quando as forças repulsivas de van der Waals, promovidas pelo 

material adicionado, são superiores a interação atrativa entre as partículas do cimento 

e a água. 

Esse fenômeno de dispersão do aglomerante pode ser obtido pela adição de 

um polímero de cadeia molecular muito longa a qual envolve a partícula do cimento e 

dificulta a aglutinação dos grãos por meio da interação com a água a partir do efeito 

estérico. Esse efeito é provocado pela adsorção de um polímero apolar de cadeia 

longa de forma que possa se constituir como uma barreira física dificultando à 

aproximação dos íons solvatados aos grãos do cimento. (LYRA, 2010; 

RAMACHANDRAN, 1998; HARTMANN; HELENE, 2003; OLIVEIRA et al. 2000). 
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Os polímeros também podem originar íons os quais promovem uma adsorção 

específica com grupos ionizáveis ou polietrólitos na superfície da partícula do cimento 

Portland. Esse efeito proveniente da dissociação dos íons soma-se ao efeito estérico 

implicando o efeito eletroestérico ao qual constitui a combinação do impedimento por 

barreira física (estérico) e o afastamento das partículas por repulsão eletrostática 

(LYRA, 2010; RAMACHANDRAN, 1998; HARTMANN; HELENE, 2003;OLIVEIRA et al. 

2000).  

Todavia, os grãos originados pelas adições minerais não possuem tamanho 

suficiente (tais quais as moléculas orgânicas dos aditivos superplastificantes discutidos 

anteriormente) para envolver os produtos da dissolução do cimento Portland. Portanto 

o efeito estérico é desprezível. Por outro lado, quando as adições minerais interagem 

com o meio líquido originando partículas ionizadas, então esta adição origina a 

estabilização da solução, por meio do mecanismo de estabilização eletrostático 

(OLIVEIRA et al. 2000). 

O mecanismo de estabilização eletrostático ocorre quando o potencial elétrico 

gerado atrai uma grande quantidade de partículas com cargas opostas.  Devido às 

dimensões finitas da partícula da adição mineral, não há neutralização total da 

polaridade da partícula, o que reduziria o seu potencial elétrico e impediria a adsorção 

de novas camadas de íons. Então é originado um novo potencial elétrico (potencial de 

Stern) que atrai novos íons originando uma nova camada, mais difusa. Esse efeito 

(Stern) aumenta a possibilidade de atração de íons com carga igual a da partícula e 

promove a diminuição gradativa do potencial elétrico até que a neutralidade elétrica da 

mistura seja atingida. Esse efeito quando combinado a dissolução do cimento Portland 

permite uma melhor distribuição das partículas do cimento ao longo da mistura da 

argamassa ou concreto. Isso se justifica devido à interação eletrostática menos 

intensa entre cimento Portland e água, evitando a aglomeração e encapsulamento de 

partículas de cimento (no interior do aglomerado) que dificilmente entrariam em 

contato com a água. Consequentemente, a melhor distribuição dos constituintes 

solvatados do cimento Portland promove uma maior produção e melhor distribuição do 

C-S-H ao longo da matriz cimentícia, diminuindo as zonas de fragilidade (OLIVEIRA et 

al. 2000).  

A teoria de estabilidade coloidal (formação sucessivas camadas elétricas) 

aparece tanto em suspensões coloidais quanto em superfícies com dimensões 

maiores, desde que imersos em eletrólitos (OLIVEIRA et al. 2000). 
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Alguns fatores interferem no potencial de superfície, destacando-se o tipo de 

íon, concentração em solução e valência. No que se refere ao tipo de íon, é importante 

destacar o tamanho e valência. Tanto maior o íon então maior será a redução do 

potencial, já a valência é inversamente proporcional, ou seja, quanto menor a valência 

maior a interferência na redução do potencial elétrico. No que se refere à 

concentração, o aumento desta variável pode promover a compressão da camada 

difusa, causando o encurtamento das forças repulsivas. Ou seja, há um limite para o 

aumento da concentração. Geralmente, quanto maior a concentração, maior a 

dispersão até atingir o grau de saturação, ao qual há encurtamento das forças 

repulsivas e volta a predominar as forças atrativas que promovem a aglomeração das 

partículas adicionadas à mistura e a aglomeração deixa de predominar no cimento 

Portland e passa a preponderar na adição mineral (OLIVEIRA et al. 2000). 

As suspensões contendo cimento Portland estabilizadas por meio da dispersão 

dos produtos da dissolução e precipitação dos componentes deste aglomerante 

apresentam algumas vantagens. Cabe destacar que suspensões dispersas promovem 

no estado fresco microestruturas (no estado endurecido) mais homogêneas devido a 

melhor distribuição dos produtos de hidratação e do melhor empacotamento das 

partículas neste estado (OLIVEIRA et al. 2000). 

3.3.1 Efeitos das adições minerais inertes sobre a cinética de 

hidratação do cimento Portland 

Para diversos autores, (CASTRO; PANDOLFELLI, 2009; LAWRENCE; CYR; 

RINGOT, 2003;BONAVETTI, RAHHAL, 2006), normalmente, as adições minerais 

inertes promovem três efeitos físicos principais sobre a hidratação do cimento 

Portland:  

 diluição do cimento a qual aumenta com o teor de substituição; 

 redistribuição na granulometria; 

 nucleação heterogênea. 

A diluição do cimento Portland equivale ao aumento da relação água/cimento. 

Tanto maior a taxa de substituição, menor o teor de cimento Portland e 

consequentemente, menor será o teor de hidratos produzidos ao longo do tempo 

(CASTRO; PANDOLFELLI, 2009; LAWRENCE; CYR; RINGOT, 2003). Esse efeito 

precisa ser compensado pelo adensamento da matriz cimentícia. Todavia, essa 

compensação depende das propriedades físicas do material (morfologia, mineralogia e 

tamanho) e da quantidade acrescentada (BONAVETTI, RAHHAL, 2006). 



37 
 

A distribuição na granulometria depende da finura e da quantidade de inerte 

utilizado e promove alteração na porosidade inicial da mistura (LAWRENCE; CYR; 

RINGOT, 2003). Esse fenômeno ocorre devido à localização das partículas inertes 

entre os grãos de cimento, promovendo o aumento da área de contato entre cimento e 

água, consequentemente contribuindo com a velocidade de hidratação do cimento 

(BONAVETTI, RAHHAL, 2006). 

O terceiro efeito (nucleação heterogênea) é tanto mais significativo quanto 

maior a finura do material adicionado. Lawrence; Cyr e Ringot (2003) definem a 

nucleação heterogênea como um processo físico que promove a ativação do cimento 

Portland. Trata-se, portanto, de um fenômeno catalítico no qual um material reduz a 

energia de ativação de uma reação química sem que haja consumo da espécie 

química que ativa, funcionando apenas como uma superfície onde ocorre a hidratação. 

Conforme Lawrence; Cyr e Ringot (2003), os fatores que interferem nesse 

efeito é a finura das partículas, a quantidade de material inerte utilizado, uma vez que 

o aumento de inerte aumenta a probabilidade de interações de Van der Waals entre os 

íons do cimento e das partículas inertes. Por fim, deve haver afinidade química entre o 

pó inerte adicionado e os hidratos do cimento, sendo que esta última característica 

está relacionada com a composição química da adição. 

Diversos autores (BONAVETTI, RAHHAL, 2006; CASTRO; PANDOLFELLI, 

2009; LAWRENCE; CYR; RINGOT, 2003; BONAVETTI, RAHHAL, IRASSAR, 2002) 

têm sinalizado para o efeito de aumento da cinética de hidratação do cimento Portland, 

especialmente a curto prazo. Lawrence; Cyr e Ringot (2003) explicam esse fenômeno 

apontando que a presença de partículas minerais dispersam os grãos de cimento 

Portland e a espessura da camada de hidratação formada em torno do grão (do 

mineral) é reduzida, consequentemente promove maior interação entre o cimento e a 

água. 

3.3.2 Resíduo de serragem de rochas ornamentais 

O processo de produção de rochas ornamentais (tais como mármores e 

granitos) desde a extração até o processo de serragem em placas semiacabadas, que 

variam de 1 a 3cm,gera uma grande quantidade de resíduos. O processo de serragem 

pode ser feita a partir de fio diamantado ou polpa abrasiva. Portanto, podem ser 

gerados resíduos durante o processo de lavra, serragem e polimento das peças, 

sendo que durante a serragem é que ocorre a maior quantidade de perdas do material 

(MOURA et al. 2009).  
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No processo de serragem dos blocos de rochas com a utilização de fio 

diamantado é gerado o denominado resíduo de serragem de rochas ornamentais por 

fio diamantado (RSROFD). Quando o processo de serragem utiliza a polpa abrasiva é 

gerado o denominado resíduo de serragem de rochas ornamentais por polpa abrasiva 

(RSROPA). Essa é a fase em que há maior geração de resíduo, pois cerca de 25% a 

30% do bloco é transformado em pó que é depositado no pátio das empresas. A maior 

parte das serrarias no Brasil utiliza a polpa abrasiva (composta por água, rocha moída, 

granalhas de ferro e cal). Essa composição facilita o processo de serragem, pois 

lubrifica e resfria a serragem, evita a oxidação das chapas, serve de veículo abrasivo e 

limpa os canais entre as chapas. O excesso de pó presente na polpa é eliminado por 

decantação, já que a fração mais fina permanece em suspensão no tanque de 

decantação e é eliminado por extravasamento para outro tanque onde a água é 

evaporada resultando no pó da serragem por polpa abrasiva. Geralmente esse resíduo 

é depositado inadequadamente no pátio da empresa, gerando impacto visual e 

podendo ser carreado pela água da chuva ocasionando assoreamento de rios. 

Existem no Brasil cerca de 1.200 empresas, distribuídas em 10 estados, gerando 

cerca de 125.000 empregos diretos (MOURA et al. 2009). 

Os resíduos gerados durante o processo de serragem de uma mesma rocha 

pelos dois métodos (RSROPA ou RSROFD) possuem composições químicas 

semelhantes, quando comparados. O que difere é a presença da granalha de aço 

usado no processo de serragem por polpa abrasiva. Dessa forma, o RSROPA 

apresenta ferro em sua composição e esse elemento confere coloração diferente. 

Enquanto o RSROFD tem coloração esbranquiçada o RSROPA tem um tom mais 

escuro, devido à presença do ferro. A Tabela 1 a seguir mostra a composição química 

do RSRO utilizado no trabalho de Moura et al. (2009). 

Tabela 1 Composição química percentual de RSROPA/FD, (MOURA et al. 2008, p. 98). 

 SiO2 Al2O3 MgO K2O TiO2 Na2O Fe2O3 SO4 CaO Perda 
ao fogo 

RSROFD   6,893 1,332 0,414 0,160 - 0,270 0,510 0,821 86,820 0,721 

RSROPA  5,893 1,231 3,970 - 0,350 0,298 9,060 0,400 79,010 0,211 

 

A presença de silicatos e aluminatos poderia sugerir a potencial capacidade 

cimentante ou pozolânica do resíduo. Todavia os difratogramas das amostras indicam 

que tais substâncias apresentam-se na forma cristalina e, portanto, sem potencial de 
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reatividade em meio aquoso. Isso indica que o material não gera produtos de 

hidratação ao ser inserido na matriz cimentícia (MOURA et al. 2009). 

Moura et al. (2009) avaliaram a substituição parcial do cimento Portland por 

RSROPA e RSROFD oriundos de serrarias da região de Feira de Santana na 

fabricação de blocos de vedação e estruturais. Esse estudo demonstrou que a 

inserção de 10% de RSROFD em blocos de vedação promoveu um aumento de 40% 

na resistência à compressão, aos 28 dias. A inserção de 5% proporcionou um 

aumento de 11%. Porém a inserção de 15% de RSROFD acarretou uma diminuição 

de 4% na resistência à compressão dos blocos produzidos. 

 No que se refere ao RSROPA, o mesmo trabalho demonstrou que a 

substituição parcial do cimento Portland por 15% do resíduo promoveu um aumento de 

11% na resistência média à compressão. Quando a substituição foi de 5%, a 

resistência à compressão dos blocos com RSROPA aumentou em 5%. Com a 

substituição de 10%, a resistência dos blocos com RSROPA foi igual a dos blocos de 

referência.  (MOURA et al. 2009). 

No caso dos blocos estruturais, quando o cimento Portland foi substituído por 

5%, 10% e 15% de RSROFD, todos os blocos apresentaram resistência inferior a dos 

blocos sem o resíduo. Comportamento semelhante ocorreu quando se utilizou o 

mesmo percentual de substituição do cimento Portland por RSROPA, ou seja, a 

resistência média obtida nos blocos com resíduo foi inferior a dos blocos de referência. 

Concluindo-se que não é compatível produzir blocos estruturais por substituição do 

cimento Portland por RSROPA e RSROFD (MOURA  et al. 2009). 

3.3.3 Resíduo de serragem de granito 

 O Brasil é o maior detentor de reservas de granito do mundo, com especial 

destaque para o estado do Espírito Santo, onde se encontra a maior reserva do país 

desse recurso mineral. Outros estados, inclusive do Nordeste, como a Bahia, também 

possuem reservas de granito (GONÇALVES, 2000). 

 O granito é uma rocha ornamental de origem ígnea, com textura granular e 

uniforme, constituída predominantemente por quartzo, feldspato e mica, sendo esta 

última que confere o brilho a rocha. Mas o mineral predominante é o feldspato, que 

pode ser branco, leitoso, rosa, amarelo ou cinzento. A decomposição desse mineral 

pela ação dos agentes intempéries origina a argila (GONÇALVES, 2000). 
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 Existem diversas empresas, de variados portes, beneficiando cerca de 2 

milhões de toneladas de mármores e granitos por ano. A lavra e beneficiamento 

origina significativa quantidade de resíduos, destacando-se os pedaços inutilizados na 

lavra até o pó resultante pelo processo de serragem e polimento processados nas 

serrarias. Para a produção de chapas de 20mm, nas serrarias, cerca de 20% a 25% 

da chapa é transformado em pó. Considerando mármores e granitos, é estimada uma 

geração de 240.000 toneladas/ano e deste total cerca de 50.000 toneladas/ano é de 

pó de serragem de granito. Esse resíduo caracteriza-se por ocasionar significativos 

problemas às empresas tais como a necessidade de estocagem, transporte, 

manutenção do depósito, problemas ambientais e de saúde, já que esse resíduo 

apresenta óxido de silício e a sua inalação, por parte dos funcionários, pode provocar 

uma doença degenerativa nos pulmões denominada silicose (GONÇALVES, 2000). 

 Gonçalves (2000) avaliou a inserção do resíduo de serragem de corte de 

granito (RCG) sobre as propriedades do concreto. Conforme análise do autor, o 

resíduo é composto por 59,62% de óxido de silício, 9,49% de óxido férrico, 12,77% de 

óxido de alumínio, 4,83% de óxido cálcio, 1,96% de óxido de magnésio e 2,72% de 

óxido de sódio. Apesar de a composição química demonstrar uma provável 

potencialidade pozolânica do resíduo, a análise por difratograma, realizada pelo autor, 

demonstrou o caráter cristalino do material e improvável caráter pozolânico. 

 Ao avaliar os resultados da inserção do RCG na produção de concretos, 

Gonçalves (2000) demonstra que a inserção desse resíduo melhora a resistência axial 

dos concretos produzidos. Concretos produzidos com 10% de RCG substituindo o 

cimento Portland apresentaram um ganho médio de 8% na resistência à compressão. 

Para os concretos com 20% de RCG, o ganho foi de 19,6%. No que se refere à tração 

por compressão diametral, os concretos com RCG também apresentaram melhores 

resultados do que o concreto sem o resíduo. Concretos com 10% de RCG 

apresentaram um crescimento de 7,2% na resistência à tração por compressão 

diametral. Já os concretos com 20% de RCG apresentaram uma redução de 5,8%. 

Com relação à tração na flexão, apresentaram ganhos significativos em relação ao 

concreto de referência (GONÇALVES, 2000). 

 Quanto aos parâmetros de durabilidade, o autor observou que houve uma 

redução de cerca de 20,2% na taxa de absorção por sucção capilar no concreto 

produzido com 10% de RCG. Quando a substituição de cimento por RCG foi de 20%, 

ocorreu um aumento na absorção por sucção capilar em 40,3%.  
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 Outro parâmetro sensível à inserção do RCG, segundo Gonçalves (2000) foi a 

porosidade efetiva. Concretos produzidos com 10% de RCG apresentaram uma 

redução de 12% na porosidade efetiva, enquanto que os produzidos com 20% de RCG 

apresentaram um aumento de 6%. 

 A adição de 10% de RCG diminuiu a absorção em 10,2%. No entanto, nos 

concretos produzidos com 20% de RCG, houve um acréscimo na absorção por 

imersão em 2,5% (GONÇALVES, 2000). 

 De acordo com Gonçalves (2000), a melhoria nas propriedades do concreto 

contendo RCG está associada a melhor distribuição das partículas, refinamento dos 

poros da matriz (aumentando à barreira física a penetração da água) além da possível 

dispersão e aceleração dos produtos de hidratação em função da nucleação 

ocasionada pelos grãos do RCG.  

3.3.4 Fíler calcário 

Segundo Benachour et al. (2008), o calcário é um material que mesmo inerte, 

após ser finamente moído  possui características que ao ser adicionado ao concreto 

pode melhorar algumas das suas propriedades. As finas partículas desse material 

atuam como enchimento dos poros do concreto e também modificam a consistência 

(ou trabalhabilidade) do concreto.  

O fíler calcário pode provocar perda de desempenho do concreto, quando há 

presença de argila como contaminante. A presença da argila, de acordo com 

Benachour et al. (2008), enfraquece o vínculo entre a pasta de cimento e os 

agregados, além de retardar as reações de hidratação do cimento Portland. 

A interação entre o fíler calcário e o cimento Portland pode ser de natureza 

química ou física, tal como propõe Benachour et al. (2008). Esses autores destacam 

que o pó de calcário atua como catalizador da reação de hidratação através de uma 

reação entre a calcita (CaCO3), aluminato tricálcico (C3A) e o ferroraluminato tetra 

cálcico (C4AF) durante a hidratação do cimento. Diferentemente das adições minerais 

silicosas, tal como o quartzo moído que apresenta elevado teor de sílica altamente 

cristalino. A reatividade entre calcário, C3A e C4AF parece aumentar com a finura da 

rocha calcária, enfatizam os autores. 

O fenômeno catalítico do pó de calcário pode ser explicado devido a sua 

elevada superfície específica que serve como núcleos adicionais onde se depositam 

os produtos da hidratação do cimento. Esse fenômeno diminui o tamanho dos cristais 
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de C-S-H e promove a integração entre as partículas do calcário e a pasta do cimento 

Portland (BENACHOUR et al. 2008). 

Pêra et al. (apud Benachour et al. 2008), também observaram o aumento da 

velocidade de hidratação do C3S após a utilização de 10% a 50% de calcário em 

substituição ao cimento Portland, quando a finura Blaine da adição é de 680m2/kg. 

Segundo Ramachandran (2008), o CaCO3 apresenta um papel de nucleação, 

bem como a sua incorporação nos silicatos de cálcio hidratado (C-S-H). Esse 

fenômeno beneficia a estruturação da pasta de cimento.  

A adição de inertes, substituindo o cimento Portland, promove o efeito de 

diluição, isto é, a quantidade de cimento é diminuída gerando, geralmente, uma 

diminuição na resistência à compressão. A presença de enchimento também reduz o 

efeito de parede na zona de transição entre a pasta e os agregados: esta zona mais 

fraca é reforçada devido à maior ligação entre a pasta de cimento e os agregados, de 

modo que a microestrutura do concreto torna-se mais compacta e as propriedades do 

concreto podem ser melhoradas (BENACHOUR et al. 2008). 

Para Benachour et al. (2008), o efeito da densificação da matriz é ótima para 

teores de calcário entre 0% e 25%, para valores maiores há uma perda de 6,8% 

quando comparado com uma matriz isenta da adição mineral. A microestrutura de 

poros finos é atribuída ao efeito de nucleação, sendo que a introdução de um grande 

número de núcleos de hidratação que pode induzir uma distribuição mais homogênea 

de C-S-H, consequentemente, reduzir a quantidade de poros abertos. No que se 

refere à resistência mecânica, a evolução da resistência à compressão é mais 

acentuada do que a resistência à flexão. 
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4. BLOCOS DE CONCRETO E ARGAMASSA 

Blocos de concreto são definidos como uma unidade utilizada na alvenaria de 

vedação ou estrutural, constituído por uma combinação homogênea e 

proporcionamento adequado entre cimento Portland e agregados miúdo e graúdo, 

podendo conter aditivos e adições minerais, cuja forma é obtida por meio da vibração 

e prensagem (MEDEIROS; SABBATINI, 1993). Os blocos de argamassa podem ser 

definidos de forma semelhante, porém não possuem agregados graúdos e não são 

utilizados em alvenaria estrutural, apenas em alvenaria de vedação. 

Os primeiros blocos de concreto, tais como os que conhecemos hoje, surgiram nos 

Estados Unidos, por volta de 1900. No entanto, a primeira máquina automatizada para 

produzir esses artefatos da engenharia só surgiu em 1904 (MEDEIROS; SABBATINI, 

1993).  Sousa (2001) acrescenta que os primeiros registros da utilização de blocos de 

concreto no Brasil só ocorreram 40 anos depois, ou seja, por volta de 1940. Utilizando 

dados da Associação Brasileira de Cimento Portland, Sousa (2001) indica que foram 

construídas, naquela época, cerca de 2.400 casas de um conjunto habitacional na 

cidade do Rio de Janeiro. Outro fator importante que impulsionou a utilização de 

blocos de concreto e argamassa foi a construção das grandes hidrelétricas, pois delas 

originaram-se núcleos habitacionais construídos em suas proximidades. Dos resíduos 

de britagem das rochas utilizadas na construção das barragens eram produzidos 

blocos a serem empregados nas habitações (SOUSA, 2001). 

Os blocos de concreto e argamassa podem ser classificados conforme diversos 

critérios. A NBR 6136 (ABNT,2006), em quatro classes diferentes. De acordo com a 

utilização eles podem ser: 

classe A- quando têm função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima 

ou abaixo do nível do solo;  

classe B - quando são usados com função estrutural, para uso em elementos de 

alvenaria, todavia devem estar acima do nível do solo.  

classes C e D - não apresentam função estrutural e devem ser utilizados em 

alvenaria acima do nível do solo. São simplesmente os blocos de vedação.  

De acordo com a NBR 6136 (ABNT, 2006), as principais propriedades dos blocos 

de concreto e argamassa são a resistência mecânica e a capacidade de absorção de 

água. Esta última está relacionada à porosidade aberta dos blocos e está associado à 

capacidade de retenção de água e homogeneidade da argamassa ou concreto no 
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estado fresco, conforme será discutido no item 4.2 sobre argamassas e concretos 

secos. A porosidade do bloco irá interferir na aderência da argamassa de 

assentamento ou revestimento por meio do mecanismo de intertravamento 

(MEDEIROS; SABBATINI, 1993). 

Os blocos precisam atingir limites de resistência à compressão e de absorção de 

água por imersão, conforme especifica a NBR 6136 (ABNT, 2006). No que se refere à 

resistência mecânica, os blocos de concreto simples sem função estrutural devem 

apresentar resistência igual ou superior a 2,0 MPa individualmente e 2,5 MPa em 

média. Quanto à absorção, deve ser igual ou inferior a 10% para os blocos 

individualmente e 15% na média.  

Atualmente a utilização de blocos de concreto e argamassa é muito frequente nas 

obras civis, podendo-se afirmar que em quase todas as grandes cidades é possível 

encontrar fábricas de blocos de concreto e argamassa. Todavia, o processo produtivo, 

em muitas delas, ainda precisa ser aperfeiçoado, principalmente no que se refere ao 

controle tecnológico. Lordsleem Júnior et al. (2008), por exemplo, avaliaram  blocos de 

diferentes empresas, em relação ao atendimento dos critérios normativos. O objetivo 

do trabalho foi avaliar experimentalmente a absorção de água e resistência à 

compressão dos blocos de concreto e argamassa produzidos por três fabricantes da 

Região Metropolitana do Recife. Os resultados indicaram que duas, das três 

empresas, apresentaram não conformidade quando o critério foi análise dimensional, 

como especificado na NBR 6136 (ABNT, 2006). Quando analisado a absorção de 

água, duas empresas apresentaram percentuais médios de absorção maiores do que 

10%, ou seja, não estão em conformidade com as especificações normativas. E no 

que se refere à resistência à compressão, apenas uma empresa estava não conforme 

(não atendeu a exigência mínima de 2,0 MPa). Os pesquisadores apontaram que das 

empresas fabricantes de blocos, a maioria possui pouca ou nenhuma informação 

relacionada às normatizações estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. 

4.1. MATERIAIS COMUMENTE EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO 

Os materiais empregados na fabricação de blocos são cimento Portland, agregado 

miúdo e água (blocos de argamassa) mais agregado graúdo (blocos de concreto). 

Algum tipo de adição mineral ou aditivo pode ser acrescentado à mistura com intuito 

de melhorar as propriedades no estado fresco ou endurecido. 
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4.1.1 Aglomerante 

 

Na produção de blocos de concreto e argamassa, podem ser utilizados 

praticamente todos os tipos de cimento Portland (SOUSA, 2001). Todavia, alerta o 

autor, é importante observar a compatibilidade entre o cimento e os demais materiais 

utilizados para otimizar o processo de produção. 

De forma geral, o cimento que apresenta características mais favoráveis à 

produção dos blocos é o CP V – ARI, pois devido a sua finura, apresenta o menor 

tempo de pega. Essa característica favorece a desforma rápida, acelerando o 

processo de produção. Todavia, é necessária dar atenção à cura, pois como a reação 

de hidratação é mais rápida, pode promover fissurações por retrações, devido ao calor 

de hidratação (SOUSA, 2001). 

4.1.2 Agregados 

 Os agregados comumente utilizados na fabricação de blocos de concreto e 

argamassa são areia e pedra britada. Eventualmente podem ser utilizados agregados 

leves tais como escória de alto forno, argila expandida. Porém, esses agregados 

precisam atender às normas específicas.  Destaca Sousa (2001), que a areia e a 

pedra britada precisam estar de acordo com a NBR 7211 (ABNT, 1982) e os demais 

agregados precisam atender a NBR 7173 (ABNT, 1982). 

As propriedades dos concretos e argamassas dependem das características 

dos agregados que os constituem. A presença de agregados graúdos em blocos altera 

as propriedades do material produzido, pois o tamanho do agregado interfere na 

espessura da película de água que fica no entorno do grão. Tanto maior a 

granulometria do agregado, maior a película de água que o envolve. Dessa forma, a 

relação água/cimento no entorno dos agregados graúdos é maior do que numa região 

da matriz mais afastada. Esse fenômeno faz surgir a zona de transição, que possui 

características diferentes da matriz cimentícia. Geralmente, a zona de transição é  

mais porosa e com produtos de hidratação menos densos resultando numa região de 

maior fragilidade (MEHTA; MONTEIRO, 2006). Essa característica faz com que os 

blocos de concretos tenham comportamento microestrutural completamente diferentes 

dos blocos de argamassa. Isso porque o tamanho dos agregados empregados na 

produção dos blocos de argamassa não promove, significativamente, a retenção do 

filme. Logo, não há zona de transição nesses materiais. 
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 As principais características dos agregados, segundo Medeiros e Sabbatini 

(1993), podem ser resumidas conforme apresentadas na Tabela 2: 

Tabela 2 Características recomendadas para agregados destinados à produção de blocos de 
concreto (MEDEIROS apud SOUSA, 2001) 

Características Tolerâncias 

Agregado miúdo Agregado Graúdo 

Granulometria Atender uma das faixas 
granulométricas da NBR 7217 

Atender à faixa granulométrica 
da NBR 7217, indicada para 
brita zero 

Torrões de argila 
NBR 7218 (2010) 

1,5% 1,0% 

Impurezas orgânicas 
NBR NM 49 (2001) 

300 ppm ---  

Material pulverulento 
NBR 7219 (1987) 

5,0% 1,0% 

 

4.1.3 Água 

 O tipo de água, geralmente, não apresenta problemas para produção de blocos 

de concreto e argamassa. No entanto, é importante destacar que esse líquido 

indispensável à reação de hidratação, pode trazer substâncias deletérias que 

comprometem a durabilidade do concreto ou argamassa produzidas. Uma dessas 

substâncias é o sulfato que pode promover reações indesejáveis. 

  

4.1.4 Aditivos e adições minerais 

 De acordo com Sousa (2001), os aditivos mais empregados na produção de 

blocos são os redutores de água. O objetivo é manter a trabalhabilidade diminuindo o 

consumo de cimento e a quantidade de água, para acelerar a desforma. O uso de 

aditivos é previsto, conforme a NBR 7173 (ABNT, 1982). 

 Além dos aditivos, podem ser empregadas adições minerais, tanto inertes 

quanto as pozolânicas. Essas últimas são mais indicadas para os blocos de concretos 

com função estrutural, pois a ação das adições ocorre sobre a zona de transição, 

promovendo melhorias na resistência e na absorção de água. Todavia, ainda não é 

comum a utilização de tais adições devido à inviabilidade econômica. Esse problema 

não ocorre com o acréscimo de adições inertes. Inclusive, pode haver uma diminuição 

nos custos, pois pode promover a redução no consumo do cimento Portland. 
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Associado a esse efeito, as adições podem promover efeitos relacionados a melhor 

distribuição dos constituintes na matriz. 

4.1.5 Finos de britagem 

 Os finos de britagem, também conhecido como pó de pedra, areia de brita ou 

areia artificial, é um resíduo do processo de britagem de rochas e que, devido à 

escassez de areia, têm sido empregados como agregado miúdo na produção de 

concretos e argamassas a partir da substituição total ou parcial da areia natural. O 

principal fator que tem motivado esta substituição da areia natural por este material é a 

escassez daquele recurso nas proximidades dos grandes centros urbanos (ALMEIDA 

e SILVA, 2005; MENOSSI et al. 2010).  

 O chamado pó de pedra apresenta dimensão máxima característica inferior a 

4,8 mm e, baseado na sua composição granulométrica, pode ser caracterizado como 

uma areia média. Para Nugente (1979) apud Menossi (2004), o pó de pedra era 

utilizado desde séculos passados em vários países, tais como Estados Unidos e 

Canadá. Atualmente, esses finos de britagem vêm sendo utilizados na confecção de 

concretos estruturais, blocos de concreto ou camadas de sub-base asfáltica 

(MENOSSI, 2004). 

  

4.2. ARGAMASSAS E CONCRETOS SECOS 

Pode-se definir argamassa seca, de forma semelhante à convencional, como 

sendo um material de construção que apresenta propriedades de aderência e 

endurecimento e que são obtidas por meio da mistura de um ou mais aglomerantes, 

agregado miúdo e água, podendo conter aditivos e adições minerais. Os concretos e 

argamassas secas são assim chamados porque sua mistura possui características de 

concreto e argamassas levemente umedecidas. Isso faz com que esse tipo de 

concreto tenha abatimento zero e exijam equipamentos especiais para realizar a 

homogeneização e retirada do ar aprisionado. Como exemplo dessas máquinas, pode-

se citar o motor de concretos projetados “via seca”, o rolo compactador de concretos 

secos e as máquinas vibro-prensas que são utilizadas na confecção de blocos de 

concreto e argamassa (FRASSON JR; OLIVEIRA; PRUDÊNCIO JR, 2011).  

A principal diferença entre uma argamassa convencional e a seca é o teor de 

água, pois esta última apresenta um teor de umidade muito menor do que as 

convencionais para que as mesmas possam ser compactadas imediatamente ou 
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desformada logo após a vibração, no caso da produção de blocos. (CARASEK, 2007; 

MARCHAND et al. 1996).  Portanto, os concretos e argamassas secas devem ter uma 

consistência inicial muito maior do que as convencionais (MARCHAND et al. 1996).  

Ao mesmo tempo em que as argamassas e concretos secos precisam ter baixo 

teor de água, é necessário que sejam molhadas o suficiente para garantir a 

homogeneização da mistura e ao mesmo tempo tenha a consistência e plasticidade 

necessárias à sua utilização. Embora esses concretos e argamassas sejam cada vez 

mais utilizados, há poucos estudos acerca das propriedades e estruturas 

microscópicas dos concretos secos e não se pode relacionar a durabilidade desses 

materiais apenas com a sua maior porosidade macroscópica. O principal fator que 

interfere em sua durabilidade é a heterogeneidade dos produtos de hidratação do 

cimento Portland nesses materiais (MARCHAND et al. 1996).  

Para as argamassas, as variáveis que interferem em suas características são 

em maior número, pois sofrem influência do substrato, forma de aplicação, condições 

climáticas, dentre outras (CARASEK, 2007). 

 

4.3 EQUIPAMENTOS E PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

 

 Nesta seção, será discutido o processo de fabricação dos blocos de concreto 

enfatizando os principais equipamentos e a interferência destes na qualidade do bloco 

produzido. No processo construtivo, serão destacadas as etapas da produção, 

interferência da cura e outros fatores nas características do bloco produzido. 

 

4.3.1 Equipamentos empregados na produção de blocos de concreto e 

argamassa 

 

 O equipamento mais comumente empregado na produção de blocos de 

concreto e argamassa é a vibroprensa. Essa nomenclatura é devido as suas 

características de funcionamento, a qual promove a aplicação de pressão e vibração 

ao concreto ou argamassa no intuito de facilitar o preenchimento adequado dos 

moldes pelo material.  Alguns autores (MEDEIROS, 1998; SOUSA, 2001) apontam 

que a vibração governa as operações de moldagem e é a responsável direta pela 

qualidade dos blocos produzidos. 



49 
 

 Atualmente existem diversos tipos de equipamentos de vibroprensa, desde 

aquelas manuais até as completamente automatizadas, que aceleram o processo de 

produção e, consequentemente, minimizam os custos (MEDEIROS, 1980; SOUSA, 

2001).  

 Sousa (2001) discute as principais características da vibração, tais como: 

direção, amplitude, velocidade, aceleração e tempo de adensamento.  

 Para Bresson (apud SOUSA, 2001) a direção de adensamento pode ser 

unidirecional vertical, horizontal ou circular, nos planos vertical ou horizontal. Para os 

autores, a direção de vibração influencia na capacidade de transmissão de vibração. 

Os melhores resultados de adensamento são obtidos quando a vibração ocorre no 

plano horizontal. Nessa situação, os materiais atingem uma maior massa específica 

num menor intervalo de tempo. 

 A amplitude, velocidade, aceleração e tempo de adensamento também 

apresentam influência significativa sobre as propriedades dos blocos. Bresson (1981) 

apud Sousa (2001) definiu o comportamento do concreto em diferentes fases quando 

compactado sob a ação de vibração. Na fase inicial há uma agitação dos grãos 

maiores do concreto e argamassa onde o mesmo se comporta como uma mola e o 

fator mais importante é a amplitude da vibração. Esse comportamento justifica-se, 

segundo os autores, pelo fato de que a força necessária para comprimir uma mola é 

proporcional à amplitude. Na fase intermediária, ocorre um escoamento viscoso 

havendo um comportamento semelhante a um amortecedor. Nessa situação o 

parâmetro decisivo é a velocidade, justificando-se pelo fato de que a força necessária 

para comprimir um amortecedor depende da velocidade. Na última fase, há uma 

liquefação do concreto comportando-se como uma massa e a aceleração é o 

parâmetro decisivo, isso porque, justificam os autores, há uma relação de 

proporcionalidade entre força, massa e aceleração. 

 A frequência de vibração considerada ideal está em torno de 50 Hz 

(BRESSON, 1981 apud SOUZA, 2001). No que se refere à amplitude, o recomendável 

é fixar um valor, pois a variação pode promover uma imprecisão nas dimensões dos 

blocos, principalmente altura (MEDEIROS, 1993 apud SOUSA, 2001). 

 O tempo de adensamento2 é o parâmetro mais importante do processo, pois 

ele interfere na energia transferida aos materiais e, por consequência, no 

                                                           
2
 É importante ressaltar que o tipo de máquina (manual ou automática) também interfere no processo de 

adensamento da mistura. 
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adensamento da mistura.  Frasson Jr, Oliveira e Prudêncio Jr (2002) avaliaram a 

interferência do processo produtivo na resistência dos blocos produzidos. No estudo 

dos autores o aumento do tempo de vibro-prensagem de 3,0 segundos para 5,5 

segundos promoveu uma maior compacidade e, consequentemente, aumento da 

resistência à compressão, em até 73%. Destacam, ainda, que o tempo inadequado 

provoca problemas ligados à desuniformidade no preenchimento das formas dos 

blocos. 

 

4.3.2 Processo de Fabricação 

 

Para o processo de fabricação, os agregados e cimento Portland são transportados 

até a empresa, onde devem ser estocados em ambientes protegidos das intempéries. 

Segundo Medeiros e Sabbatini (1993), para evitar variações bruscas de umidade dos 

agregados, o transporte e estocagem devem ocorrer protegendo os materiais contra a 

umidade. De forma similar, a área de armazenagem deve ser coberta e pavimentada 

para evitar contaminação dos agregados com solo, lama ou pó. Caso esses cuidados 

não sejam adotados, o coeficiente de variação nas propriedades dos materiais pode 

ser muito elevado, podendo ocasionar o descumprimento dos parâmetros normativos 

referentes à resistência e absorção de água, previstos na NBR 6136 (ABNT, 2006). 

A etapa subsequente consiste na pesagem dos materiais, conforme uma dosagem 

previamente estabelecida. Em seguida, os materiais são transportados até o 

misturador. Em grandes empresas essa etapa é realizada por esteiras 

transportadoras, enquanto que nas pequenas empresas são utilizados carros de mão 

ou mesmo baldes. 

Depois de misturados por um determinado tempo, a argamassa ou concreto é 

transportado para as vibroprensas onde o material, como o próprio nome do 

equipamento sugere, sofre a ação de pressão e vibração concomitantemente. O 

objetivo é aumentar a compactação da mistura, diminuindo o índice de vazios da 

matriz. É importante destacar que o concreto ou argamassa utilizada na fabricação 

apresente uma baixa relação água/aglomerante, sendo denominada de concreto seco 

ou argamassa seca. Essa é uma etapa fundamental para a qualidade do bloco 

produzido, pois dela resultará um material mais compacto, portanto, mais resistente. 

Tanto maior o tempo de vibração, maior compactação da mistura e maior a resistência 

do bloco produzido. Todavia, o aumento do tempo de vibração aumenta o custo, pois 

demanda energia e, ainda, promove atraso no processo produtivo. Além disso, é 
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importante destacar que o crescimento entre compactação e tempo de vibração não é 

sempre linear. Ou seja, é chegado um instante no qual o aumento no tempo de 

vibração não promove aumento significativo na compactação da matriz. Dessa forma, 

é fundamental determinar o melhor tempo, ou seja, aquele em que promove o bloco 

com melhor compactação dos constituintes da mistura. 

 Dentre os fatores intervenientes nas propriedades dos blocos de concreto e 

argamassa, pode-se destacar a natureza dos constituintes e proporcionamento entre 

eles, grau de compactação impresso pelo equipamento e a cura (MEDEIROS; 

SABBATINI, 1993).  

Recomenda-se que o proporcionamento dos componentes deve ser em massa ao 

invés de volume. Esse critério permitirá uma maior uniformidade entre diferentes lotes 

de blocos produzidos. É fundamental, também, que a dosagem seja corrigida em 

função das variações de umidade devido ao teor de umidade superficial dos 

agregados. Entretanto, esta não é a realidade da grande maioria das fábricas.  

O proporcionamento dos materiais deve seguir uma determinada ordem, sendo 

recomendado que inicialmente sejam acrescentados os agregados e adições minerais 

(caso existam) ao misturador e em seguida o cimento Portland. Estes materiais secos 

devem ser misturados por 1 minuto. Só então deve ser adicionada a água e os 

aditivos, misturando-os por um período de 2 a 4 minutos (MEDEIROS; SABBATINI, 

1993). 

Durante a moldagem dos blocos ocorre a compactação e prensagem dos materiais. 

Os parâmetros mais importantes dessa etapa é o tempo final de moldagem que 

influenciará na energia de moldagem. Esses fatores irão garantir uma homogeneidade 

mais adequada dos materiais, principalmente do cimento Portland, na argamassa ou 

no concreto. O parâmetro homogeneidade é fundamental, principalmente nos 

concretos ou argamassas secas, em que o teor de umidade é muito baixo, comparado 

ao das argamassas e concretos convencionais (MEDEIROS; SABBATINI, 1993; 

MARCHAND, 1996). 

A cura é um fator crítico, principalmente devido às condições em que os blocos são 

produzidos, especialmente quanto ao teor de água e cimento utilizados para permitir 

uma rápida desforma. Essas condições exigem a contínua presença de água para 

garantir que não haja deficiência nas reações de hidratação que conferem resistência 

mecânica ao material e reduzirá sua porosidade, devido à densificação da estrutura 

com a formação do C-S-H (MEDEIROS; SABBATINI, 1993; MARCHAND, 1996).  
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As formas mais comuns de cura são as realizadas naturalmente e a vapor. Esta 

última consiste na combinação de umidade e fornecimento de calor aos blocos que 

estão sendo curados. Essa combinação de água e calor pode ser muito vantajosa, 

pois o aumento de temperatura acelera as reações de hidratação e a água alimenta a 

reação de hidratação. Por outro lado, pode gerar efeitos colaterais desastrosos, 

porque acelerando essas reações podem ter aumentos significativos de temperatura 

(com o acréscimo do calor de hidratação) que podem promover fissurações por 

retrações (MEDEIROS; SABBATINI, 1993). 

 

4.4. UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS NA PRODUÇÃO DE BLOCOS DE 

ARGAMASSA E CONCRETO 

Souza, Bauer e Sposto (2002) avaliaram a influência da inserção de agregados 

reciclados de construção na produção de blocos de concreto. Os resultados apontam 

que a presença de agregados reciclados aumenta consideravelmente a absorção de 

água por imersão. Quando o teor de substituição foi de 30% a 50% do agregado 

natural por agregado reciclado, a absorção média foi a maior. Em relação aos 

resultados individuais de resistência e absorção, estes não atenderam às 

especificações da NBR 6136 (ABNT, 2006). 

Lintz et al. (2008) também avaliaram o comportamento de blocos de concreto com 

resíduo de construção e demolição (RCD), como substituição parcial do agregado 

miúdo e graúdo naturais. Para avaliar, foram produzidos blocos com dois traços: no 

primeiro 12,5% do volume do agregado miúdo foi substituído por RCD e 66% do 

agregado graúdo foi substituído por RCD. No segundo grupo, 25% do agregado miúdo 

e66% do agregado graúdo foi substituído por RCD, em volume. Nesse estudo, todos 

os traços atenderam às exigências da NBR 6136 (ABNT, 2006), no que se refere à 

resistência à compressão. Todos os traços ensaiados apresentaram uma taxa de 

absorção menor ou igual ao limite estabelecido pela NBR 6136 (ABNT, 2006) aos 28 

dias. Entretanto, foi percebido um aumento da absorção com o aumento do percentual 

de substituição do agregado miúdo. Os autores atribuem esse comportamento à 

elevada porosidade do RCD, devido ao maior percentual de material cerâmico 

presente no resíduo. Os resultados apresentados pelos autores apontam a viabilidade 

de produzir blocos de concreto, onde os agregados naturais são substituídos 

parcialmente por RCD. Além da vantagem econômica, há o ganho ambiental devido à 

redução desse resíduo sólido no meio ambiente. 
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Moura et al. (2009) utilizaram o Resíduo de Serragem de Rochas Ornamentais por 

fio diamantado (RSROFD) e Resíduo de Serragem de Rochas Ornamentais com 

Polpa Abrasiva (RSROPA), para a produção de blocos de vedação e estruturais e 

peças de concreto para pavimentação. No estudo, foram produzidos blocos sem o 

resíduo (referência) e com 5%, 10% e 15%, de substituição da massa de cimento por 

RSROFD ou RSROPA. Foram avaliadas a resistência à compressão, segundo a NBR 

7184 (ABNT, 1982), e a absorção por imersão, de acordo com a NBR 12118 (ABNT, 

1991). Os resultados demonstraram que a inserção de RSROFD, em blocos de 

vedação, aumentou a resistência, aos 28 dias, quando se utilizou 5% e 10% do 

resíduo, respectivamente e a inserção de 15% do resíduo diminuiu a resistência dos 

blocos. No que se refere à absorção por imersão, o comportamento foi semelhante ao 

da resistência à compressão. Ou seja, a absorção foi diminuída em com a inserção de 

5% e 10% do resíduo e aumentada quando a substituição foi de 15%. 

Os blocos com RSROPA em substituição ao cimento apresentaram 

comportamento diferente quanto à resistência à compressão aos 28 dias. Os blocos 

com 5% de RSROPA apresentaram resistência igual à dos blocos de referência. Para 

os teores de substituição de 10% e 15%, houve um incremento na resistência à 

compressão. 

Os autores também produziram blocos estruturais sem o resíduo e com 5%, 10% e 

15% de substituição da massa de cimento por RSROFD ou RSROPA.  Os blocos 

estruturais em que se utilizou o resíduo, para todos os teores estudados, 

apresentaram menor resistência à compressão do que os blocos sem resíduo.  Os 

autores concluíram que a substituição de cimento por esses dois tipos de resíduos não 

é compatível para a produção de blocos estruturais. 

Maia et al. (2002) avaliaram a inserção de cinza pesada na produção de blocos de 

concreto pela substituição parcial do cimento por cinza moída e substituição do 

agregado miúdo pela referida cinza. Os autores indicam que a cinza pesada finamente 

moída apresenta propriedades pozolânicas. Notou-se que dentre todos os traços 

realizados, os que apresentaram os melhores resultados foram aqueles onde houve 

substituição de 100% da areia fina e 10% do cimento. Os autores atribuíram esse 

efeito às propriedades pozolânicas da cinza pesada.  
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5. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

O programa experimental envolveu a produção de blocos de vedação 

contemplando duas vertentes: o RSPC destorroado e moído foi utilizado em 

substituição parcial do cimento Portland. Na outra, o RSPC destorroado e peneirado 

na peneira de 2,4mm foi utilizado como agregado miúdo, em substituição parcial do pó 

de pedra. Assim elimina-se uma etapa do beneficiamento que envolve consumo de 

energia: moagem. 

 A análise dos dados foi de forma comparativa. Ou seja, foram produzidos 

blocos sem qualquer substituição do cimento ou do agregado miúdo, os quais serão 

denominados, ao longo do trabalho, por referência. Esses blocos, denominados 

referência, reproduzem os blocos fabricados pela empresa. Todos os blocos, tanto os 

de referência quanto os contendo o resíduo, foram avaliados quanto à resistência à 

compressão, à absorção de água por imersão e dimensionalmente. Os dados obtidos, 

nos blocos com substituição, foram comparados com aqueles obtidos nos blocos de 

referência, no intuito de avaliar se a adição promoveu melhoria nas propriedades 

avaliadas. 

 A produção dos blocos foi desenvolvida numa fábrica da cidade de Feira de 

Santana. Esta estratégia teve por finalidade manter o rigor da pesquisa científica e ao 

mesmo tempo considerar a prática das empresas produtoras deste artefato. Desta 

forma, deseja-se que a metodologia e os resultados obtidos por este trabalho sejam 

mais fáceis de serem aplicados em situações práticas e que, portanto, a pesquisa 

tenha uma possibilidade maior de colaborar com a indústria de blocos e com o arranjo 

produtivo da Pedra Cariri.  

5.1 SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

Para a fabricação dos blocos de referência, foram empregados apenas os 

materiais comumente utilizados pela empresa escolhida: água, cimento Portland (CP V 

– ARI) e finos de britagem.  

Na fabricação dos blocos com resíduo, o RSPC foi empregado na forma 

destorroado e moído para substituir o cimento Portland. Para substituir o agregado 

miúdo, foi empregado o RSPC destorroado e passante na peneira 2,4mm. 

As características dos materiais serão apresentadas a seguir: 
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5.1.1. Cimento 

Foi utilizado o CP – V – ARI, pois como foi dito, anteriormente, é o cimento 

comumente empregado na confecção de pré-moldados, uma vez que, apresentam 

elevadas resistências nas primeiras idades e esse é um parâmetro importante na 

confecção desses produtos. 

Vale salientar que este cimento é isento de adições minerais, não interferindo 

nessa variável estudada por esse trabalho. A Tabela 3 apresenta as características do 

cimento utilizado. 

 

Tabela 3 Composição química e índices físicos do CP V ARI. 
 

Nota: Dados fornecidos pelo fabricante, exceto a massa específica 

 

A Tabela 4 apresenta a resistência à compressão do cimento Portland em 

diferentes idades. Ensaio realizado em conformidade com a NBR 7215 (ABNT, 1996).  

Tabela 4 Resistência à compressão do cimento Portland (MPa) em diferentes idades 

Tempo Resistência à 
compressão 

(MPa) 

Limites de 
resistência à 
compressão 

(MPa)  NBR 5733 
(ABNT, 1991) 

1 dia 18,9 14 

3 dias 22,3 24 

7 dias 29,2 34 

28 dias 35,7 -- 

 

                                                           
3
 Ensaio realizado conforme a NBR NM 23 (ABNT, 2000). 

Composição 
 Química (%) 

Finura % Blaine Massa 
específica3 

Fe2O3 3,59 #200 #325 cm2/g g/ml 

CaO 62,1 0,15 2,9 4.330 3,08 

K2O 0,54     

SiO2 20,54     

SO3 3,46     

Al2O3 3,8     

MgO 2,56     

C3S 56,11     

CaOL 1,56     

P.F. 4,81     
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Pode-se observar que o cimento utilizado não atende à resistência mínima 

estabelecida pela NBR 5733 (ABNT, 1991), aos 7 dias.  

5.1.2. Resíduo de Serragem de Pedra Cariri 

O resíduo de serragem de pedra cariri (RSPC) utilizado no presente estudo foi 

o mesmo utilizado por Moura; Leite e Bastos, 2013, em seu estudo. De acordo estes 

autores a coleta da amostra ocorreu conforme a NBR 10007 (ABNT, 2004), numa 

empresa filiada à Cooperativa de Mineração dos Produtores de Pedra Cariri 

(COOPEDRAS), na cidade de Nova Olinda, no Ceará. Foi coletado um volume de 1m3, 

sendo considerada uma amostra representativa para ambos os trabalhos. O material 

coletado, com aspecto de pasta, foi transportado, em sacos de ráfia, para o 

Laboratório de Materiais de Construção da Universidade Estadual de Feira de 

Santana. Em seguida foi exposto em temperatura ambiente, para redução da umidade 

e, posteriormente, durante 24 horas, em estufa, a 110ºC. Observou-se que as 

partículas do resíduo, ao secarem, se agregavam formando grandes torrões (Figura 

8), sendo necessário o destorroamento para reduzir os tamanhos. O processo de 

destorroamento foi realizado utilizando um britador de mandíbula. Este procedimento 

também foi adotado por Oliveira et al. (2000), com o resíduo de serragem de granito, 

que apresentava características semelhantes. 

Figura 8 Aspecto do RSPC antes do destorroamento 

 

Fonte: acervo do autor. 
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Apesar do destorroamento, os grãos apresentavam-se agregados formando 

pequenos torrões. Moura, Leite e Bastos (2013) efetuaram a moagem do RSPC em 

diferentes tempos (2, 10, 20 e 30 minutos), com intuito de separação dos grãos. Para 

definir o melhor tempo de moagem os autores avaliaram a influência na resistência à 

compressão de argamassas produzidas com substituição de 10% da massa de 

cimento por RSPC, para cada tempo de moagem. Com base nos resultados os 

autores consideraram que o melhor tempo de moagem foi de 2 minutos. A figura 9 

mostra um aspecto do resíduo moído. 

Figura 9 Aspecto do RSPC moído 

 

Fonte: acervo do autor. 

 

O resíduo utilizado para produção dos blocos, como substituição parcial do 

cimento, foi o mesmo utilizado por Moura, Leite e Bastos (2013), como substituição 

parcial do cimento na produção de concreto. 

A Tabela 5 apresenta a composição química e propriedades físicas do RSPC e 

seu difratograma está apresentado na Figura 10. 
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Tabela 5 Composição química e propriedades físicas do RSPC (MOURA; LEITE; BASTOS, 
2013). 

COMPOSTO Teor (%) 

CaO 95,27 

SiO2 1,37 

Fe2O3 1,33 

SO3 1,26 

MnO 0,43 

SrO 0,25 

ZnO 0,05 

CuO 0,03 
Propriedades  físicas 

Diâmetro médio 5,23µm 

Superfície específica 2,25m
2
/g 

Massa específica 2,67g/cm
3
 

 
Figura 10 Difratograma de raios-X dos resíduos de serragem de calcário laminado  

 
Fonte: Moura; Leite; Bastos, 2013. 

 

Observa-se que os compostos químicos apresentam-se na forma cristalina. Ou 

seja, o RSPC não apresenta características apontem que a possibilidade desse 

material reagir quimicamente originando C-S-H. 

Guimarães e Moura (2013) avaliaram a pozolanicidade do RSPC e obtiveram 

um índice de atividade pozolânica de 56% e o teor de água requerida de 101%. 

Portanto, o RSPC não apresenta pozolanicidade, uma vez que, para ser um material 

considerado pozolânico, conforme especifica a NBR 5736 (ABNT, 1999) é necessário 

apresentar índice de atividade pozolânica mínima de 75%. O que demonstra que o 

resíduo não é capaz de produzir C-S-H, a partir de compostos do cimento Portland. 

Embora o resíduo não apresente pozolanicidade, os autores apontam, nesse estudo, a 
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capacidade do resíduo em aumentar a alcalinidade das pastas de cimento Portland 

nas misturas envolvendo materiais pozolânicos.  

Considerando que o resíduo apresentava aparente coesão entre os grãos, 

formando grandes torrões, foi realizado o ensaio para determinação do índice de 

plasticidade, conforme a NBR 7180 (ABNT, 1988). Observou-se, na determinação do 

limite de liquidez que a metodologia empregada não se aplica ao material, pois as 

interações eletrostáticas que proporcionam coesão entre os grãos do RSPC são 

maiores do que a de adesão entre o RSPC e o metal da concha. Esta característica 

inviabiliza a realização do ensaio. A Figura 11, (a) e (b) respectivamente, mostram um 

aspecto do ensaio de limite de liquidez e a pasta formada pelo resíduo. 

Figura 11 Aspecto da pasta 
(a) ao realizar o ensaio de limite de liquidez (b) e após a inserção de água. 

 
Fonte: acervo pessoal 

 

5.1.3. Finos de britagem (pó de pedra) 

O agregado miúdo empregado foi o mesmo comumente utilizado pela empresa 

na fabricação dos blocos, ou seja os finos de britagem caracterizado nesta seção. A 

Tabela 6 apresenta as características físicas deste material. 

Tabela 6 Características físicas do agregado miúdo 

Propriedades Avaliadas  

Abertura da peneira 
(mm) 

%RA 

4,8 0 

2,4 3 

1,2 12 

0,6 39 

0,3 81 

0,15 98 
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Continuação da tabela 6 

Menor que 0,15 100 

Dimensão máxima 
característica (mm) – 
NBR NM 248 (ABNT, 
2003) 

4,75 

Módulo de finura – NBR 
NM 248 (ABNT, 2003) 

2,63 

NBR NM 52 
(g/cm

3
) -  

(ABNT, 
2003) 

SSS 2,62 

Seco 2,63 

Massa unitária (g/cm³) – 
NBR 7251 (ABNT, 1982) 

1,76 

Teor de finos (%) – NBR 
NM 46 (ABNT, 2003) 

11,4 

 
A Figura 12 apresenta a curva granulométrica dos finos de britagem. 

 
Figura 12 Curva Granulométrica dos finos de britagem 

 
 

5.1.4. Água 

Foi empregada água potável proveniente da rede de abastecimento local. Não foi 

realizado qualquer tipo de análise química na mesma. 

5.2 DOSAGEM EXPERIMENTAL 

Inicialmente foi realizada uma visita à fábrica de blocos para conhecimento e 

acompanhamento da dosagem e processo de fabricação. Nessa visita, foi percebido 

que o traço adotado era em volume. Portanto, para um maior controle dos parâmetros 

o traço foi convertido em massa. No intuito de controlar as variáveis, todos os blocos 

foram mantidos sob as mesmas condições de cura e energia de vibração. 
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 As misturas foram realizadas em betoneiras de eixo vertical na própria empresa 

(Figura 13). Para cada traço, todos os materiais foram misturados a seco durante 

aproximadamente 1 minuto. Em seguida adicionada a água e misturado por cerca de 4 

minutos. 

Figura 13 Mistura dos materiais em betoneira 

 
Fonte: acervo pessoal 

 

Os blocos foram produzidos numa vibroprensa pneumática (Figura 14), sendo 

que o tempo de vibração adotado foi o mesmo utilizado pela empresa e mantido 

constante em todas as misturas realizadas. 

Figura 14 Imagens da vibroprensa utilizada pela empresa para moldagem dos blocos 
(a) imagem máquina         (b) foto da máquina em operação; 

 
 

 

Fonte: acervo pessoal 
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Após a prensagem os blocos foram retirados da máquina e depositados na 

área de dosagem (à sombra) onde foram aspergidos com água nas primeiras 24 

horas. Após 3 dias de fabricados, os blocos foram transportados para o Laboratório de 

Materiais de Construção da Universidade Estadual de Feira de Santana, onde todos 

foram mantidos sob as mesmas condições de cura, ou seja, mantidos à sombra até a 

data de realização dos ensaios. 

Foi realizada a análise dimensional dos blocos e avaliadas as propriedades de 

resistência à compressão aos 7 e 28 dias e absorção por imersão aos 28 dias. 

Todos os blocos foram produzidos sob as mesmas condições, descritas 

anteriormente.  

5.2.1. Dosagem experimental dos blocos produzidos com RSPC substituindo o 

cimento Portland 

Após a conversão do traço de volume para massa, o cimento Portland foi 

substituído pelo RSPC destorroado e moído em proporções de 10% e 15%, em 

massa. A massa de cada um dos componentes da mistura é apresentada na Tabela 7. 

Tabela 7 Quantidade (em Kg) de materiais empregados em cada traço 

RSPC destorroado e moído 

Material REF  10%RSPC 15%RSPC 

Cimento 20 18 17 

Água 26,7 26,7 26,7 

Finos de 
britagem 

300 300 300 

RSCP 
destorroado e 
moído 

0 2 3 

A/Aglom 1,34 1,34 1,34 

 

Observa-se que a relação a/aglom permaneceu constante sendo possível 

moldar os blocos sem alteração do seu aspecto. 

5.2.2. Dosagem experimental dos blocos produzidos com RSPC substituindo o 

agregado miúdo 

Foram produzidos blocos (Figura 15) em que o agregado miúdo foi substituído 

parcialmente por RSPC destorroado e passante na peneira 2,4 mm. Os percentuais de 
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substituição foram de 20% e 30%, em massa. A Tabela 8 apresenta as quantidades de 

materiais utilizadas para cada traço. Com essa quantidade é possível produzir 38 

blocos. 

Tabela 8 Quantidade (em Kg) de materiais empregados em cada traço 

    RSPC 
destorroado e 
passante na 

peneira 2,4mm 

Material REF  20%AM 30%AM 

Cimento 20 20 20 

Água 26,7 32 34 

Finos de 
britagem 

300 240 210 

RSPC 
destorroado 

0 60 90 

A/C 1,34 1,6 1,7 

 

Pode-se observar que a relação a/c aumentou com a substituição dos finos de 

britagem pelo RSPC. Foi feita tentativa de moldagem dos blocos com RSPC mantendo 

a mesma relação a/c dos blocos de referência, entretanto, não foi possível a 

moldagem, já que a mistura se apresentava muito seca. Então, partiu-se da relação 

a/c da mistura de referência e acrescentou-se água (em pequenas porções) até que os 

operadores da betoneira e vibroprensa considerassem que atingiu o ponto ideal para a 

mistura. 

Figura 15 Aspecto do loco produzido com 30% de RSPC em substituição ao Agregado 

 

Fonte: acervo pessoal 
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6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Serão apresentados e discutidos os resultados do estudo de produção de blocos 

com utilização de RSPC em substituição parcial do cimento e, em seguida, 

apresentados e discutidos os resultados da produção dos blocos com utilização de 

RSPC em substituição parcial dos finos de britagem.  

A avaliação dimensional está relacionada aos parâmetros construtivos adotados 

pela empresa. Os resultados dos ensaios de resistência à compressão e absorção de 

água por imersão dependem de outros fatores, tais como, tipo de aglomerante, 

agregado, teor de água, tempo e tipo de cura e condições ambientais, pois as 

argamassas (como sugere Carasek, 2007) sofrem influência de fatores externos a sua 

composição. 

Os blocos foram avaliados quanto às dimensões, utilizando paquímetro com 

resolução 0,01mm, conforme a NBR 12118 (ABNT, 2010) e comparados às 

especificações normativas da NBR 6136 (ABNT, 2006). De acordo com a NBR 6136 

(ABNT, 2006) a análise dimensional é considerada como um critério de 

aceitação/rejeição dos blocos. 

Para o ensaio de análise dimensional foram selecionados 6 amostras de cada 

traço4. Esta quantidade foi baseada no trabalho de Lordsleem Júnior et al. (2008) onde 

os autores avaliaram quanto às dimensões, blocos de diferentes empresas e definiram 

amostras contendo 6 blocos de cada mistura.  

Segundo a NBR 6136 (ABNT, 2006) as dimensões dos blocos, em todos os 

traços, leva a classificá-los na família de blocos com designação nominal 100, módulo 

M – 10, amarração de ½ e linha de 10/40. Para esta família a referida norma 

especifica largura de 90mm ± 2mm, altura 190mm ± 3mm, comprimento 390mm ± 

3mm e espessura (média) das paredes de 18mm ± 1mm.  

É importante destacar que a norma não especifica que a análise deve ser 

individual ou da média. Este trabalho adotou a análise em função da média, 

similarmente ao de Lordesleem Junior (2008). 

A resistência à compressão dos blocos foi avaliada segundo a NBR 7173 

(ABNT, 1982). De acordo com essa norma, a resistência à compressão mínima que 

cada bloco deve atingir individualmente deve ser de 2,0MPa e a resistência média 

                                                           
4A NBR 6136 (ABNT, 2006) estabelece o mínimo de 4 blocos para lotes de até 5000 blocos. 
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deve ser igual ou superior a 2,5Mpa, aos 28 dias. Foram rompidos 8 blocos para cada 

traço, para cada idade (7 e 28 dias). 

O ensaio de absorção por imersão de água foi realizado de acordo com a NBR 

7173 (ABNT, 1982), aos 28 dias de idade.  Segundo esta norma, cada bloco deve ter 

absorção de no máximo de 10%, em média, e 15% individualmente. Foram ensaiados 

3 blocos para cada traço. 

Os resultados dos ensaios de resistência à compressão foram analisados com 

base na análise estatística, para respaldar as conclusões obtidas. A análise foi feita 

com o objetivo de avaliar, estatisticamente, a influência das variáveis investigadas, 

bem como a existência de possíveis interações entre estas variáveis. A significância 

estatística do efeito de cada uma das variáveis foi avaliada através da análise de 

variância (ANOVA). Esta ferramenta permite comparar grupos de observações, 

através da comparação da variabilidade das médias entre grupos e a variabilidade das 

observações dentro de cada grupo (NANNI e RIBEIRO, 1992, apud MOURA, 2000). O 

efeito de um determinado fator sobre uma variável de resposta analisada é 

determinado através de um teste de comparação entre valores calculados (Fcalculado) 

e os tabelados (Ftabelado) de uma função de distribuição de probabilidade de Fischer. 

Os valores de (Ftabelado) são estabelecidos para um determinado nível de 

significância. O nível de significância adotado nas análises foi de 5%, que é 

comumente utilizado na área de engenharia civil. A hipótese que um determinado fator 

influencia significativamente nos resultados é confirmada se (Fcalculado) for maior do 

que (Ftabelado).  

A ANOVA foi realizada através do software statistica. 

7.1 BLOCOS COM UTILIZAÇÃO DE RSPC COMO SUBSTITUIÇÃO PARCIAL 

DO CIMENTO 

 

Serão apresentados os resultados dos blocos produzidos utilizando agregado 

miúdo, água e substituição parcial do cimento Portland por RSPC nas proporções de 

10 e 15%, em massa. 

6.1.1 Avaliação dimensional 

As Tabelas 9, 10 e 11 apresentam os resultados da análise dimensional dos 

blocos de referência, com 10% de RSPC em substituição ao cimento e com 15% de 

RSPC em substituição ao cimento, respectivamente. 
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Tabela 9 Resultado do ensaio de análise dimensional (mm) para os blocos de referência 

 Comprimento Largura Altura E. 
parede 

I 392,8 90,8 186,1 19,9 

393,0 90,5 186,2 18,8 

393,2 90,0 186,0 19,8 

II 390,8 91,2 187,6 20,0 

390,6 91,9 189,1 20,1 

390,9 90,1 188,8 19,2 

III 391,5 91,2 187,4 20,9 

391,6 90,9 188,7 19,6 

391,7 91,0 189,4 18,0 

IV 392,0 90,5 189,6 19,0 

391,8 90,2 189,9 18,9 

391,0 92,5 189,7 18,7 

V 392,3 90,0 189,5 19,1 

391,5 91,1 187,4 19,2 

391,2 91,3 188,7 19,4 

VI 392,5 90,8 188,8 18,9 

391,1 90,2 190,0 19,6 

393,1 89,5 188,9 18,8 

Média 391,8 90,8 188,4 19,3 

Desv. Padrão 0,8 0,7 1,3 0,7 

Coef. Var. 0,2 0,8 0,7 3,4 

 

Verifica-se que os blocos de referência atendem aos requisitos normativos no que 

se refere ao comprimento, largura e altura. Entretanto, não atende ao item espessura, 

pois segunda a NBR 6136 (ABNT, 2006) esta grandeza deveria variar de 17mm a 

19mm. Porém, a espessura média dos blocos foi de 19,3mm. Limite excedido devido 

as dimensões da forma. 

Pode-se observar que os blocos com 10% de RSPC substituindo o cimento 

Portland atendem aos requisitos da NBR 6136 (ABNT, 2006), no que se refere ao 

comprimento, largura e altura. Porém, não atende ao item espessura, pois apresenta 

espessura média 5  de 19,3mm, portanto, 0,3mm acima do limite especificado pela 

referida norma. 

 

 

                                                           
5
 A NBR 6136 (ABNT, 2006) estabelece como a média das medidas das paredes tomadas no ponto mais 

estreito. 
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Tabela 10 Resultado do ensaio de análise dimensional (mm) para os blocos 10% de RSPC 

 Comprimento 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Altura 
(mm) 

E. 
parede 
(mm) 

I 391,2 90,0 190,3 18,3 

391,2 89,2 187,9 19,0 

391,5 90,6 188,7 19,4 

II 391,0 90,2 189,6 19,7 

391,5 90,4 189,2 19,8 

391,4 89,6 189,2 19,5 

III 391,5 91,3 188,8 18,5 

391,3 92,0 189,0 18,7 

391,5 90,4 189,8 19,1 

IV 391,1 89,0 190,0 19,7 

390,9 90,0 190,5 19,7 

391,0 89,6 190,2 19,9 

V 390,5 89,0 190,0 19,8 

391,5 91,4 190,0 19,4 

391,0 89,7 190,0 19,5 

VI 391,3 90,2 190,0 19,2 

391,5 89,6 190,1 20,2 

391,0 92,0 189,6 20,4 

Média 391,2 90,2 189,6 19,4 

Desv. Padrão 0,3 0,9 0,7 0,6 

Coef. Var. 0,1 1,0 0,4 2,9 

 

Os blocos atendem às especificações da NBR 6136 (ABNT, 2006), quanto à 

média do comprimento, largura e altura. Todavia, não apresenta espessura de parede 

dentro do limite especificado pela norma, pois apresenta espessura superior a 19 mm, 

sendo de 0,4 mm, este resultado fora dos parâmetros normativos está associado às 

dimensões da fôrma. 

Tabela 11 Resultado do ensaio de análise dimensional (mm) para os blocos 15% de RSPC 

 Comprimento 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Altura 
(mm) 

E. 
parede 
(mm) 

I 391,1 91,2 190,0 20,1 

391,2 90,4 189,1 17,9 

391,6 90,6 190,3 18,5 

II 391,4 90,5 189,5 19,5 

392,1 89,4 186,8 19,0 

391,7 91,4 190,1 20,5 
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Continuação da tabela 11 

III 391,0 92,1 189,0 20,0 

389,5 92,2 188,3 19,5 

391,5 90,4 187,7 19,5 

IV 391,4 89,6 188,0 20,3 

391,2 90,5 188,7 19,2 

391,6 90,7 190,1 20,8 

V 391,0 89,4 189,4 21,0 

391,2 88,7 190,5 20,4 

391,0 90,6 188,4 19,9 

VI 391,5 89,4 188,3 19,5 

391,3 90,0 190,0 19,0 

391,1 89,9 188,0 20,2 

Média 391,2 90,4 189,0 19,7 

Desv. Padrão 0,5 0,9 1,0 0,8 

Coef. Var. 0,1 1,0 0,6 4,1 

 

É possível observar que os blocos produzidos com 15% atendem as 

especificações normativas no que se refere ao comprimento, largura e altura. No 

entanto, não atende ao item espessura média das paredes, já que apresentou 

espessura média de 19,7mm. 

Os blocos de todas as misturas apresentaram espessura média superior ao limite 

de norma. O que se configura como sendo um problema das formas. 

6.1.2 Resistência à compressão 

A Tabela 12 apresenta os resultados de resistência à compressão aos 7 e 28 dias, 

dos blocos produzidos. 

Tabela 12 Resistência à compressão dos blocos aos 7 e 28 dias. 

  7 dias 28 dias 

  REF7 10%RSPC7 15%RSPC7 REF28 10%RSPC28 15%RSPC28 

  4,1 2,4 3,3 2,4 3,4 3 

  2,8 3,7 2,7 2,3 3,2 3,3 

  2,8 2,7 2,8 2,9 2,6 3,3 

  2,2 2,1 3 3 2,6 2,4 

  3,8 2,3 3 3,9 2,6 2,7 

  2,7 3,4 2,9 3,3 4,1 3,5 

  3,6 2,5 2,9 2,7 2,8 2,6 

  2,5 2,3 2,7 4,4 3,3 2,3 
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Continuação da tabela 12 

fc média 3,1 2,7 2,9 3,1 3,0 2,9 

Desv. 
Padrão 

0,7 0,6 0,2 0,7 0,5 0,5 

Coef. Var. 22 21,3 6,6 23,4 17,4 16,3 

 

Verifica-se que todos os blocos atendem à exigência normativa quanto à 

resistência individual mínima aos 28 dias. No que se refere à resistência à compressão 

média, todos os traços avaliados também atendem a exigência normativa. Pode-se 

observar uma alta dispersão entre os resultados. Este fator é comum nos resultados 

de blocos de argamassa. MOURA et al. (2009), no seu estudo de utilização de resíduo 

de serragem de rochas ornamentais para produção de blocos de argamassa, também 

encontraram coeficientes de variação superiores a 20 nos resultados de resistência à 

compressão dos blocos. 

A influência do teor de substituição do cimento por RSPC, na resistência à 

compressão dos blocos e a interação entre as variáveis relacionadas foram 

avaliadas estatisticamente, por análise de variância (ANOVA), com a utilização do 

software Statistica. Na Tabela 13 são apresentados os resultados da ANOVA. 

Tabela 13 Resultados da ANOVA para resistência à compressão dos blocos produzidos 
 FATOR 

GDL MQ 
F 

calculado 
F0,05 SIGNIFICÂNCIA 

1- Idade 1 0,240833 0,783198 4,065 NS 

2- Teor 2 0,215833 0,701897 3,222 NS 

 1-2 2 0,205833 0,669377 3,222 NS 

ERRO 42 
 

0,307500 
  

          GDL - Graus de liberdade /     Fcalculado - Valor calculado de F /         MQ - Média quadrada /  
          F0,05 - Valor tabelado de f para o nível de significância de 5% / S - Significativo / NS - Não 

significativo. 

 Pode-se verificar que o teor de substituição de cimento pelo RSPC, não 

possui efeito significativo sobre a resistência à compressão. A idade também não 

influenciou significativamente nos resultados. Também não houve interação entre 

as variáveis. 

 A não interação entre as variáveis, teor de adição e idade, significa que a 

adição não provoca alterações significativas na resistência à compressão dos 

blocos ao longo do tempo. 

A Figura 16 mostra o gráfico de comportamento da resistência média dos 

blocos aos 7 e 28 dias. 
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Figura 16 Variação da resistência à compressão em função do teor de substituição e da idade 

 

 

Os gráficos das Figuras 17 e 18 apresentam as resistências relativas dos 

blocos, aos 7 e 28 dias. 

Figura 17 Resistência relativa dos blocos, aos 7 dias 
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Figura 18 Resistência relativa dos blocos, aos 28 dias. 

 

Com base na ANOVA, pode-se dizer que não houve variação significativa nos 

resultados. Pode-se explicar este comportamento devido ao efeito da distribuição 

granulométrica do RSPC que favoreceu à nucleação e empacotamento das partículas, 

compensando a redução no consumo de aglomerante nos traços, conforme discutido 

por Lawrence; Cyr e Ringot (2003). 

BONAVETTI, RAHHAL, 2006; CASTRO; PANDOLFELLI, 2009; LAWRENCE; 

CYR; RINGOT, 2003; BONAVETTI, RAHHAL, IRASSAR, 2002; BENACHOUR et al. 

2008) destacam que adições minerais inertes com grãos menores do que os do 

cimento podem contribuir para o aumento da cinética de hidratação relatado.  

Moura (2009)et al., no seu estudo de utilização de resíduo de serragem de 

rochas ornamentais (RSRO) na produção de blocos de argamassa, verificaram que os 

blocos com até 15% de RSRO, em substituição ao cimento, apresentaram resistência 

à compressão superior a dos blocos de referência. Os autores indicam que o teor de 

10% RSRO foi o que apresentou o melhor comportamento.  

 

6.1.3 Absorção de água 

A Tabela 14 apresenta os resultados de absorção de água por imersão, aos 28 

dias, dos blocos produzidos. 
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Tabela 14 Absorção de água 

  REF 10%RSPC 15%RSPC 

  9,7 8,6 9,6 

  10 9,8 9,5 

  10,9 9 8,3 

Média 10,2 9,1 9,1 

Desv. 
Padrão 

0,6 0,6 0,8 

Coef. Var. 6,3 6,7 8,3 

 

A NBR 7173 (ABNT, 1982) estabelece que a absorção de água deve ser no 

máximo 10%, em média, e 15% individualmente. Percebe-se, portanto, que todos os 

traços atendem aos limites da referida norma.  

A Figura 19 mostra o comportamento dos blocos produzidos quanto à absorção 

média. 

 

Figura 19 Variação da absorção de água em função do teor de substituição 

  

 

O gráfico da Figura 20 apresenta a absorção relativa, dos blocos. 
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Figura 20 Absorção relativa dos blocos 

  

Observa-se que os blocos com 10% e 15% RSPC apresentaram uma redução de 

até 10,8% na absorção, em relação aos blocos de referência. Esse fato pode estar 

associado ao aumento do efeito de empacotamento provocado pelo resíduo, que 

compensa o efeito aglomerante do cimento Portland e promove um melhor 

preenchimento dos poros da matriz cimentícia. Vale destacar que as dimensões do 

cimento Portland e do RSPC destorroado e moído são similares. 

Portanto, considerando os resultados de resistência à compressão e de absorção, 

é possível dizer que a inserção de RSPC em substituição ao cimento Portland em 

teores de 10% e 15% é viável tecnicamente.  

Os resultados apontam, portanto, para a viabilidade técnica da utilização de 

10% e 15% do RSPC em substituição ao cimento.  

Moura et al. (2009), avaliaram a influência da utilização de resíduo de serragem de 

rochas ornamentais (RSRO) na produção de blocos de argamassa também quanto à 

absorção de água e constataram que os blocos com até 15% de RSRO, em 

substituição ao cimento, apresentaram menor absorção, em relação aos blocos de 

referência.  

6.2 BLOCOS COM RSPC SUBSTITUINDO O AGREGADO MIÚDO 
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Nas Tabelas 15, 16 e 17 estão apresentados os resultados da análise 

dimensional dos blocos de referência, com 20% e 30% de RSPC substituindo finos de 

britagem, respectivamente.  

Tabela 15 Resultado do ensaio de análise dimensional (mm) para os blocos de referência 

 Comprimento Largura Altura E. 
parede 

I 392,8 90,8 186,1 19,9 

393,0 90,5 186,2 18,8 

393,2 90,0 186,0 19,8 

II 390,8 91,2 187,6 20,0 

390,6 91,9 189,1 20,1 

390,9 90,1 188,8 19,2 

III 391,5 91,2 187,4 20,9 

391,6 90,9 188,7 19,6 

391,7 91,0 189,4 18,0 

IV 392,0 90,5 189,6 19,0 

391,8 90,2 189,9 18,9 

391,0 92,5 189,7 18,7 

V 392,3 90,0 189,5 19,1 

391,5 91,1 187,4 19,2 

391,2 91,3 188,7 19,4 

VI 392,5 90,8 188,8 18,9 

391,1 90,2 190,0 19,6 

393,1 89,5 188,9 18,8 

Média 391,8 90,8 188,4 19,3 

Desv. Padrão 0,8 0,7 1,3 0,7 

Coef. Var. 0,2 0,8 0,7 3,4 

 

Pode-se observar que os blocos de referência atendem aos requisitos da NBR 

6136 (ABNT, 2006), no que se refere ao comprimento, largura e altura. Entretanto, não 

atendem ao item espessura média, uma vez que ultrapassou em 0,3mm o limite 

máximo. Este fato está associado às dimensões da forma. 

Tabela 16 Resultado do ensaio de análise dimensional (mm) para os blocos 20% de RSPC 

 Comprimento 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Altura 
(mm) 

E. 
parede 
(mm) 

I 390,6 89,6 189,6 19,4 

390,5 90,3 190,0 20,1 

389,9 90,1 189,9 19,2 

II 390,7 90,2 188,9 18,1 

391,1 90,4 190,0 19,2 

390,9 90,1 187,9 18,3 
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Continuação da tabela 16 

III 390,2 90,1 190,0 19,5 

390,0 90,7 190,9 19,2 

389,6 90,4 190,5 18,8 

IV 390,8 89,4 190,0 20,4 

390,2 89,3 189,4 19,2 

389,6 89,8 188,1 20,0 

V 390,6 90,5 189,5 19,1 

390,6 91,1 189,0 20,0 

389,7 92,0 188,3 19,9 

VI 391,0 91,0 188,8 20,5 

390,3 90,7 188,3 19,3 

389,5 90,3 188,1 20,2 

Média 390,3 90,3 189,3 19,5 

Desv. Padrão 0,5 0,6 0,9 0,7 

Coef. Var. 0,1 0,7 0,5 3,5 

 

Pode-se observar que os blocos com 20% de RSPC estão de acordo com a NBR 

6136 (ABNT, 2006), quanto às dimensões. Com exceção da espessura média das 

paredes, a qual ultrapassou em 0,5mm o limite máximo.  

Tabela 17 Resultado do ensaio de análise dimensional (mm) para os blocos 30% de RSPC 

 Comprimento Largura Altura E. 
parede 

I 391,1 90,7 190,9 20,3 

390,7 91,0 191,0 19,5 

390,5 91,3 191,0 20,3 

II 391,2 89,7 187,6 20,6 

391,4 89,9 189,2 19,6 

391,1 90,9 189,1 20,2 

III 389,8 89,6 192,5 20,0 

390,5 89,2 191,9 20,8 

390,1 89,2 194,6 21,0 

IV 390,8 91,0 192,0 21,9 

390,8 90,1 192,3 21,0 

390,1 91,2 193,2 20,9 

V 392,3 91,0 190,7 19,4 

391,3 90,8 191,0 20,0 

390,7 89,5 190,2 20,6 

VI 392,2 90,6 191,9 19,3 

390,5 91,1 193,0 20,9 

390,0 90,6 192,0 19,2 
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Continuação da tabela 16 

Média 390,8 90,4 191,3 20,3 

Desv. Padrão 0,7 0,7 1,7 0,7 

Coef. Var. 0,2 0,8 0,9 3,6 

 

Observa-se que os blocos com 30% de RSPC atendem aos requisitos da NBR 

6136 (ABNT, 2006), no que se refere ao comprimento, largura e altura. Entretanto, não 

atendem ao item espessura média, uma vez que ultrapassou em 1,3mm o limite 

máximo.  

6.2.2 Resistência à compressão 

 

A Tabela 18 apresenta os resultados de resistência à compressão dos blocos, aos 

7 e 28 dias. 

Tabela 18 Resistência à compressão de blocos com RSPC substituindo parcialmente o 

agregado miúdo 

                      
         7 dias 

 
28 dias 

 

  REF7 20%AM7 30%AM7 REF28 20%AM28 30%AM28 

  4,1 4,3 4,5 2,4 4,2 3,5 

  2,8 3,9 4,6 2,3 4,5 3,6 

  2,8 3,7 4,2 2,9 4,3 5 

  2,2 2,2 3,8 3 2,5 4,7 

  3,8 1,7 4,1 3,9 3,5 4,9 

  2,7 0,8* 4,6 3,3 2,6 4,3 

  3,6 3,6 4,4 2,7 3,9 4,9 

  2,5 3,3 4,5 4,4 3 4,2 

fc 
médio 

3,1 3,2 4,4 3,1 3,6 4,4 

DP 0,67 0,94 0,28 0,73 0,79 0,58 

CV 21,71 29,49 6,42 23,55 21,91 13,25 

*corpo de prova eliminado, pois apresentava problemas de fabricação (fissuras)    
percebidas na ruptura. 

Observa-se que os blocos atendem às exigências da NBR 7173 (ABNT, 1982), 

quanto à resistência individual (2,0 MPa) e em média (2,5MPa), aos 28 dias.  

Assim como foi observado nos resultados de resistência dos blocos com 

utilização de RSPC em substituição ao cimento, e no estudo de MOURA et al. (2009), 

pode-se observar uma alta dispersão nos resultados de resistência dos blocos com 

RSPC em substituição aos finos de britagem.  



77 
 

A influência do teor de substituição do cimento por RSPC, na resistência à 

compressão dos blocos e a interação entre as variáveis relacionadas foram 

avaliadas estatisticamente, por análise de variância (ANOVA), com a utilização do 

software Statistica. Na Tabela 19 são apresentados os resultados da ANOVA. 

Tabela 19 Resultados da ANOVA para resistência à compressão dos blocos 
 FATOR 

GDL MQ 
F 

calculado 
F0,05 SIGNIFICÂNCIA 

1- Idade 1 0,700833 1,18439 4,027 NS 

2- Teor 2 7,705833 13,02263 3,176 S 

 1-2 2 0,440833 0,74500 3,176 NS 

ERRO 42 0,591726 
   

GDL - Graus de liberdade /     Fcalculado - Valor calculado de F /         MQ - Média quadrada /  
F0,05 - Valor tabelado de f para o nível de significância de 5% / S - Significativo / NS - Não significativo 

 

 Pode-se verificar que o teor de substituição de agregado miúdo pelo RSPC, 

possui efeito significativo sobre a resistência à compressão. Por outro lado, a 

idade não influenciou significativamente nos resultados. Também não houve 

interação entre as variáveis. 

 A não interação entre às variáveis, teor de adição e idade, significa que a 

adição não provoca alterações significativas na resistência à compressão dos 

blocos ao longo do tempo.  

A Figura 21 mostra o comportamento dos blocos quanto à resistência à 

compressão, aos 7 e 28 dias. 

Figura 21 Variação da resistência à compressão em função do teor de substituição 
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O comportamento dos blocos, quanto à resistência à compressão, é 

semelhante aos 7 e 28 dias. Percebe-se que, exceto para os blocos com teor de 20% 

de RSPC, não houve crescimento da resistência de 7 para 28 dias. Vale salientar que 

o cimento utilizado foi o CP V ARI.  

 Verifica-se que os blocos com 20% e 30% de RSPC, em substituição aos finos 

de britagem, apresentaram resistência superior a dos blocos de referência.  

Os gráficos das Figuras 22 e 23 mostram as resistências relativas dos blocos, 

aos 7 e aos 28 dias, respectivamente. 

Figura 22 Resistência relativa dos blocos, aos 7 dias 

 
 

Figura 23 Resistência relativa dos blocos, aos 28 dias 
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Observa-se que a resistência relativa dos blocos aos 7 e 28 dias é bastante 

semelhante. Tomando-se como parâmetro a resistência relativa aos 28 dias, observa-

se que os blocos com 20% e 30% de RSPC apresentaram resistência, 

respectivamente, 16,1% e 42% superior a dos blocos de referência, 

De fato, esperava-se que a substituição dos finos de britagem por RSPC 

aumentasse a resistência à compressão dos blocos, para todos os teores utilizados, 

uma vez que os finos de britagem possuem granulometria descontínua e forma 

lamelar (Figura 24). Por outro lado, os grãos do RSPC, por possuírem menor tamanho 

e não apresentarem forma lamelar, promovem uma melhor distribuição granulométrica 

das partículas, maior refinamento dos poros da matriz. Estes são fatores que podem 

promover um melhor empacotamento da mistura no estado endurecido, tal qual 

observado por Gonçalves (2000), Ramachandran (2008), Castro e Pandolfelli (2009) e 

Oliveira et al. (2000).   Há, portanto, um aumento na compacidade da matriz cimentícia 

contribuindo para uma provável melhor distribuição do C-S-H na matriz cimentícia, no 

estado endurecido. 

Figura 24 Aspecto visual dos finos de britagem 

 

Fonte: acervo pessoal 

Foi observado durante a prensagem e vibração dos blocos que, para um teor 

de 30% de RSPC, há uma tendência de aglomeração dos grãos, conforme pode ser 
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visto na Figura 25 (a) e (b). Este fato dificultou a desmoldagem os blocos contendo 

30% de RSPC, o que inviabilizou a produção de blocos com teores superiores a 30%. 

Figura 25 Aspecto do torrão formado pela aglomeração do RSPC 
(a) torrão individual                                                (b) na argamassa 

 
Fonte: acervo pessoal 

A Figura 26 (a) e (b) mostram aspectos da superfície dos blocos com 20% e 

30% de RSPC, respectivamente.  

Figura 26 Aspecto superficial dos blocos  
(a) contendo 20% de RSPC    (b) com 30% do resíduo  

 
 Fonte: acervo pessoal 

Os resultados apontam que o melhor teor de utilização de RSPC, em 

substituição aos finos de britagem, é de 30%, já que promoveram o maior ganho de 

resistência, apesar da formação dos torrões. 

Absorção de água 

Os resultados do ensaio de absorção de água por imersão dos blocos, realizado 

aos 28 dias, estão apresentados na Tabela 20.  
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Tabela 20 Absorção de água, aos 28 dias 

  REF 20%AM 30%AM 

  9,7 8,1 8,4 

  10 8,6 8,3 

  10,9 9,3 8,6 

Média 10,2 8,6 8,4 

Desv. 
Padrão 

0,6 0,6 0,2 

Coef. Var. 6,3 7,1 1,8 

 

Observa-se que todos os valores de absorção de água atendem aos critérios 

estabelecidos pela NBR 7173 (ABNT, 1982). 

 

O gráfico da Figura 27 mostra o comportamento dos blocos, quanto à absorção.  

 

Figura 27 Variação da absorção de água em função do teor de substituição 

 
 

O gráfico da Figura 28 apresenta a absorção relativa, dos blocos produzidos 

com RSPC substituindo o agregado miúdo. 
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Figura 28 Absorção relativa dos blocos 

 

Observa-se que os blocos com 20% e 30% de RSPC apresentaram redução na 

absorção de 15,7% e 17,6%, respectivamente, em relação aos blocos sem o resíduo. 

Esse comportamento foi coerente com o comportamento dos blocos, quanto à 

resistência à compressão. Ou seja, quando aumenta a resistência diminui a absorção. 

O que reforça a hipótese de que a substituição de parte dos finos de britagem por 

RSPC proporciona aumento no empacotamento dos grãos que constituem a 

argamassa, promovendo, portanto um melhor preenchimento dos seus poros. 

Castro e Pandolfelli (2009) explicam que partículas finas, cuja granulometria é 

complementar ao agregado miúdo, promovem melhor preenchimento dos vazios da 

argamassa seca, principalmente pela diminuição dos poros intercomunicáveis. 

Portanto, com base nos resultados de resistência à compressão e absorção de 

água por imersão, é tecnicamente viável a produção de blocos de argamassa, com 

substituição de até 30% de agregado por finos de britagem por RSPC destorroado, 

com granulometria inferior a 2,4mm.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O grande impacto provocado pela deposição inadequada de resíduos, dentre 

estes, o resíduo de rochas ornamentais, justifica a preocupação, sobretudo da 

academia, no sentido de buscar alternativas para esta prática avassaladora. 

O presente estudo pode contribuir para minimização dos problemas decorrentes 

da geração de Resíduos de Serragem de Pedra Cariri, uma vez que buscou-se  

reciclagem do resíduo em dois distintos tipos de aplicação. Desta forma, pretende-se 

agregar valor ao resíduo gerado, podendo inclusive, minimizar o consumo de matérias 

prima.  

Serão apresentadas, a seguir, as conclusões decorrentes do estudo da utilização 

do RSPC como substituição parcial tanto do cimento, quanto do agregado (finos de 

britagem) na produção de blocos.   

As conclusões apresentadas referem-se apenas aos resultados obtidos com os 

blocos produzidos com os tipos, quantidades e características específicas dos 

materiais, e técnicas de execução utilizadas. Sua representatividade deve ser 

confirmada através da execução de novas pesquisas que apresentem resultados que 

possam complementá-las e confirmá-las. 

 

7.1 COM RELAÇÃO AO RESÍDUO DE SERRAGEM DE PEDRA CARIRI 

O RSPC estudado apresenta composição química basicamente de CaO 

(95,3%). A estrutura dos compostos é predominantemente cristalina. Os resultados 

dos ensaios de determinação da atividade pozolânica mostram que não se trata de 

uma pozolana, uma vez que apresentou atividade de 56%. Logo, não reage com 

compostos hidratados do cimento, dando origem a novos compostos, que possam 

contribuir para a resistência da pasta. 

 

7.2 COM RELAÇÃO AOS BLOCOS COM RSPC SUBSTITUINDO O CIMENTO 

PORTLAND 

 

O RSPC, para ser utilizado como substituição do cimento na produção de 

blocos foi moído no moinho de bolas horizontal, por 2 minutos. 



84 
 

 

7.2.1 Avaliação dimensional dos blocos 

 

Todos os blocos atenderam as exigências normativas no que se refere ao 

comprimento, largura e altura. Todavia, apresentaram espessura das paredes superior 

ao limite máximo estabelecido pela norma. Fato este relacionado às dimensões da 

forma e não aos materiais. Assim, para atender a este parâmetro, faz-se necessário 

alterar a espessura da fôrma utilizada na fábrica dos blocos. 

 

7.2.2 Resistência à compressão dos blocos 

 

A utilização do RSPC como substituição parcial do cimento não influenciou 

significativamente na resistência à compressão dos blocos. Portanto, é possível 

substituir o cimento Portland por até 15% de RSPC destorroado e moído. 

 

7.2.3 Absorção de água 

 

Em relação à absorção de água, os blocos com substituição do cimento 

Portland por RSPC atendem ao que é estabelecido pela NBR 7173 (ABNT, 1982). Os 

blocos com RSPC apresentaram absorção 11% menor, em relação aos blocos de 

referência.  

Portanto, é tecnicamente viável substituir até 15% do cimento por resíduo de 

serragem de Pedra Cariri destorroado e moído por 2 minutos. 

 

7.3 COM RELAÇÃO AOS BLOCOS COM RSPC SUBSTITUINDO O AGREGADO 

MIÚDO 

O RSPC, utilizado como substituição do agregado miúdo na produção de 

blocos foi destorroado no britador de mandíbulas.  

7.3.1 Avaliação dimensional 

 

Os blocos produzidos atenderam as exigências normativas com relação à análise 

dimensional, exceto com relação à espessura de parede. Todos os blocos 
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apresentaram espessura de parede superior ao limite normativo. Assim, para atender 

a este parâmetro, faz-se necessário alterar a espessura da fôrma utilizada na fábrica 

dos blocos. 

 

7.3.2 Resistência à compressão 

 

A utilização do RSPC como substituição parcial do agregado miúdo (finos de 

britagem) proporcionou um aumento significativo na resistência à compressão dos 

blocos, para os teores estudados. O aumento chegou a 42%, em relação aos blocos 

de referência. Logo, do ponto de vista da resistência à compressão é possível 

substituir o agregado miúdo por até 30% de RSPC destorroado. 

 

7.3.3 Absorção de água 

 

No que se refere à absorção de água, os blocos com substituição do agregado 

miúdo por RSPC atendem ao que é estabelecido pela NBR 7173 (ABNT, 1982). Os 

blocos com RSPC chegam a reduzir em 18% a absorção, em relação aos blocos de 

referência.  

Portanto, é tecnicamente viável substituir até 30% do agregado miúdo por 

resíduo de serragem de Pedra Cariri destorroado para produção de blocos de 

argamassa. 

7.4 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

De forma geral, pode-se afirmar que a utilização do RSPC em substituição 

parcial ao cimento Portland e ao agregado miúdo, na fabricação de blocos de 

vedação, é tecnicamente viável.  

Outros estudos podem ser desenvolvidos envolvendo a utilização de RSPC.  

Neste sentido sugere-se: 

 Estudo da viabilidade de utilização do RSPC em substituição parcial ao 

cimento Portland e ao agregado miúdo em blocos de concreto para fins 

estruturais. 
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 Estudo da viabilidade de utilização de RSPC na produção de pisos 

intertravados. 

 Estudo da viabilidade de utilização de RSPC na produção concreto 

autoadensável com filler calcário. 

 Utilização do RSPC como filler na produção de concreto betuminoso usinado a 

quente (CBUQ). 
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