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RESUMO 

 

Em busca do reaproveitamento de resíduos provenientes da construção civil, apresentam-se 

como alternativa estudos sobre a inserção destes resíduos em novos materiais que sejam 

ecologicamente viáveis e de baixo custo. Uma possibilidade está no reaproveitamento de 

resíduos de cerâmica vermelha (RCV) que são largamente produzidos tanto em obras de 

reformas quanto na etapa de transporte de componentes construtivos como tijolos, lajotas, 

pisos, entre outros. É sabido que a utilização do cimento vem tomando grandes proporções, 

gerando preocupações em relação ao grande consumo dos recursos naturais não-renováveis, 

principalmente em obras de grande vulto como barragens.  Além disso, a diminuição do uso 

do cimento no concreto massa, utilizado para este fim, pode vir a contribuir no controle do 

calor gerado na hidratação do cimento, minimizando o risco de fissuração e economicamente. 

Nesse sentido, o trabalho objetivou a avaliação da propriedade mecânica de resistência a 

compressão de concretos com substituição parcial do cimento pelo RCV verificando sua 

influência em diferentes idades de rompimento (7, 14, 21 e 28 dias). Optou-se pela utilização 

de cinco traços, sendo o primeiro com 100% de cimento, e os demais com a cerâmica 

triturada em substituição mássica de 5%, 10%, 15% e 20 % do cimento utilizado no traço do 

concreto. Através do ensaio de compressão uniaxial foram obtidas as resistências de cada 

porcentagem nas diferentes idades onde, em geral, se observou que para substituições de até 

15% as perdas de resistência não foram significativas, sugerindo a viabilidade de sua 

utilização em obras com grandes demandas de concreto, como em barragens. 

Palavras-chave: RESÍDUOS, CONCRETO, SUBSTITUIÇÃO E BARRAGENS. 

  



 
 

  



 

ABSTRACT 

 

In search of the reuse of waste from the construction industry, we present as an alternative 

study on the insertion of this waste in new materials that are ecologically viable and low cost. 

One possibility is the reuse of red ceramic waste (RCV), which is widely produced both in 

renovation works and in the transportation of construction components such as bricks, tiles, 

floors, and others. It is known that the use of cement has taken on a large scale, generating 

concerns regarding the large consumption of nonrenewable natural resources, especially in 

constructions of great magnitude such as dams. In addition, the reduction of cement use in the 

concrete mass, used for this purpose, may contribute to the control of the heat generated in the 

cement hydration, minimizing the risk of cracking and economically. In this sense, the 

objective of this study was to evaluate the mechanical properties of compressive strength of 

concretes with partial replacement of the cement by the RCV, verifying their influence on 

different ages of rupture (7, 14, 21 and 28 days). It was chosen to use five traces, the first one 

with 100% cement, and the others with the crushed ceramic in substitution of 5%, 10%, 15% 

and 20% of the cement used in the concrete traces. Through the uniaxial compression test, the 

strengths of each percentage at the different ages were obtained and, in general, it was 

observed that for substitutions of up to 15% the resistance losses were not significant, 

suggesting the feasibility of their use in works with high demands of concrete, such as in 

dams. 

 

Keywords: WASTE, CONCRETE, REPLACEMENT AND DAMS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O avanço das tecnologias bem como o crescimento e desenvolvimento da população 

mundial vem atrelado ao aumento no consumo de recursos naturais e energia do planeta. Com 

base na preocupação global, a postura não só das empresas, mas como da população como um 

todo, vem sofrendo mudanças no que se refere a práticas mais sustentáveis em função da 

preocupação com os desastres ambientais e a possível falta de recursos em um tempo não tão 

distante. 

 Considerando valores de 1994 até 2013, o setor de construção civil cresceu 74,25% 

(AMORIN, 2014) e apesar dos resultados dos últimos períodos não serem favoráveis, 

economistas projetam um crescimento de 2% do PIB para 2018, o que pode novamente 

alavancar o setor. É sabido que a construção civil representa um dos setores de maior vulto na 

sociedade, mas em contrapartida, também é responsável pelo consumo significativo de 

recursos naturais não renováveis. 

 A indústria da construção – particularmente a construção, operação e demolição de 

edifícios – é a atividade humana com maior impacto sobre o meio ambiente, consumindo 

entre 15 e 75% do total de recursos naturais disponíveis, e gera anualmente, com a prática de 

demolição, cerca de 200 a 500 kg de resíduos por habitantes nas grandes cidades brasileiras 

(SILVA, 2003; DEGANI & CARDOSO, 2005). 

 No Brasil, a quantidade estimada de geração de RCD por ano é de 100 milhões de 

toneladas, sendo que apenas 20% são reciclados (ABRECON, 2015), e com isso, uma solução 

de grande prestígio entre os pesquisadores do assunto é a reciclagem do resíduo de construção 

e demolição e sua reutilização na própria construção civil como matéria prima alternativa 

(CABRAL, 2007). 

Ainda segundo o autor, estimativas apontam para um desperdício de cerâmica de pisos 

e revestimentos nas obras, na faixa de 12% a 22%. Diante dos dados, verifica-se uma solução 

adequada reutilizar o resíduo de cerâmica vermelha e reinseri-lo na própria cadeia produtiva. 

 Um setor de grande contribuição na construção civil é o de infraestrutura, que 

confere ao país condições básicas de sobrevivência. Junto ao desenvolvimento deste setor 

tem-se um aumento considerável no volume de materiais a serem utilizados, o que no sentido 

do trabalho, configura uma preocupação desde a sua construção, que requer elevada demanda 

dos recursos naturais, até a destinação final dos resíduos gerados no processo. 
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 As barragens de concreto, utilizam em sua composição grandes quantidades de 

concreto, o que retoma á outro problema enfrentado no setor da construção civil - a produção 

do cimento. 

 Nesse sentido, quanto à seleção de materiais, Neville e Albuquerque (1997, 2009) 

recomendam o uso de adições minerais substituindo parcialmente o volume do cimento, isso 

pois a presença das adições reduz o calor gerado nas idades iniciais, uma vez que a quantidade 

de clínquer presente na mistura é menor e boa parte das reações de hidratação passam a 

ocorrer em idades mais avançadas, evitando fissurações. 

 Com isso, na tentativa de contribuir com o beneficiamento dos materiais e pensando 

nas questões ambientais, o presente trabalho propõe a adição em frações mássicas de 5%, 

10%, 15% e 20% de RCV como substituintes parciais ao cimento sem que haja danos à 

resistência e durabilidade das construções em questão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 Este estudo teve como objetivo geral propor uma forma de reutilização de resíduos 

da construção e demolição em materiais construtivos com base na avaliação de pesquisas que 

indicam a viabilidade dos mesmos. 

 

 2.2 Objetivos específicos 

 O presente trabalho tem por objetivo avaliar a viabilidade da utilização de concretos 

massa – comum nas construções de barragens - com inserção de resíduos de cerâmica 

vermelha obtidos a partir de elementos de revestimento (piso) que são gerados por meio de 

quebras e reformas, sendo estes tratados por processos de britagem e peneiramento de modo a 

adequá-los para a substituição parcial do cimento no traço do concreto.  

 Para tal, fez-se comparações com amostras de referência onde tanto o concreto usual 

quanto o concreto feito a partir de resíduos cerâmicos obedeceram às normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
3.1 Concreto 

 O concreto pode ser definido, segundo a ASTM (American Society for Testing and 

Materials), como um material compósito que consiste de um meio aglomerante no qual estão 

aglutinadas partículas de diferentes naturezas, ou de maneira mais usual, uma mistura 

homogênea de cimento, água e agregados (graúdos e miúdos), podendo ainda, conter em sua 

composição aditivos que tenham por objetivo modificar algumas de suas propriedades, estes 

de forma minoritária. 

 Usado em larga escala para fins construtivos, o concreto tem seu consumo estimado 

em 11 bilhões de toneladas, o que dá, segundo a Federación Iberoamericana de Hormigón 

Premesclado (FIHP), um consumo médio aproximado de 1,9 tonelada de concreto por 

habitante por ano, valor inferior apenas ao consumo de água. 

 Pedroso (2009), atribui esse potencial de utilização do concreto a duas propriedades 

distintas do material, sendo elas: sua resistência à água – que diferentemente do aço e da 

madeira, o concreto sofre menor deterioração quando exposto à água, razão de sua utilização 

em estruturas de controle, armazenamento e transporte de água – e sua plasticidade – que 

possibilita obter as mais variadas formas construtivas. 

3.1.1 Evolução histórica do concreto 

 O concreto moderno, utilizado atualmente para a construção dos mais diversos tipos 

de estruturas é provindo de diversos estudos que evoluíram ao longo dos anos. Partindo da 

necessidade de se edificar moradas, as civilizações antigas em suas primeiras experiências 

com a alvenaria de pedra, buscaram um material que unisse as mesmas de forma coesa, e foi 

nesse contexto, segundo Carvalho (2008) que se iniciava a história da cal, do cimento como 

aglomerantes para argamassas de alvenarias. 

 Ainda segundo o autor, os romanos já usavam a cal como aglomerante desde 600 

a.C., mas a grande descoberta que alavancou a engenharia romana e possibilitou dotar as 

cidades dessa infraestrutura foi um novo material de construção: o Opus Caementicium, cujo 

componente principal era uma cinza pozolânica que misturada à argamassa de cal produzia 

um material de características semelhantes ao cimento atual. E foi com essa argamassa de 

caementum que foram construidos o aqueduto Pont du Gard, o Pantheon, grande parte das 
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construções do Fórum Romano, o Coliseu, as famosas Termas e Banhos Romanos, a Basílica 

de Constantino, além de várias estradas, aquedutos e prédios. 

 Polião (2002) em sua obra De architectura (27 a.C.), descrevia que logo, quando três 

fatores formados identicamente pela violência do fogo agregam-se numa única mistura, 

absorvido o elemento líquido por um deles (o cimento), aglutinam-se subitamente e, 

enrijecidos, solidificam-se rapidamente pela umidade, de modo que nem flutuam nem podem 

ser dissolvidos pela água (...), e foi assim que o cimento se deu de fundamental importância 

para a obtenção de um material impermeável, estanque, resistente e de fácil conformação que 

foi muito usado pelos romanos na construção, dentre outros casos e para a obtenção materiais 

mais resistentes: o concreto. 

3.1.2 Classificação dos concretos  

 Os concretos podem ser classificados conforme três aspectos: o modo de fabricação, 

campo de aplicação e massa específica. Quanto ao modo de fabricação, tem-se os fabricados 

no local (virados em obra) e aqueles pré-misturados, geralmente provindos de usinas que 

executam precisamente os traços conforme especificação. Já quanto ao campo de aplicação, 

tem-se os concretos estruturais que são utilizados em edifícios e pontes e o concreto massa, 

objeto de estudo do presente trabalho.  

 O concreto massa é largamente utilizado em barragens, e segundo Albuquerque 

(2009), consistem em qualquer volume de concreto com dimensões grandes o suficiente que 

requeiram medidas de controle do calor gerado na hidratação do cimento e das mudanças de 

volume dela decorrentes, de modo a minimizar o risco de fissuração. São largamente 

utilizados na construção de barragens devido as mesmas demandarem a execução de 

estruturas de portes e dimensões variadas, considerando também as especificações desejadas 

de resistência e durabilidade.  

 O outro meio de classificação dos concretos se dá pela massa específica, que 

conforme NBR 9778 (ABNT, 1987) podem ser tidos como: concreto pesado ou denso (ρ > 

2800kg/m³), concreto normal (ρ = 2000 a 2800 kg/m³), concreto leve (ρ = 1200 a 2000 

kg/m³). 
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 3.1.2.1 Concreto utilizado em barragens 

 
 As estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas para atender a 

propósitos específicos durante sua vida útil, levando-se em conta custos tanto diretos quanto 

para manutenções preventivas e corretivas. No caso de obras de grande vulto, especialmente, 

tais como barragens, esses requisitos devem ser levados em consideração desde as primeiras 

etapas dos estudos, visto que demandam grandes investimentos, mão de obra e elaboração de 

projetos criteriosos. 

 O Ministério da Integração Nacional – MIN (2002), através do Manual de Segurança 

e Inspeção de Barragens, define-as como sendo estruturas construídas transversalmente a um 

rio ou talvegue, com a finalidade de obter a elevação do seu nível d’água e/ou de criar um 

reservatório de acumulação de água, seja de regulação das vazões do rio, seja de outro fluido. 

 As barragens podem ter múltiplas finalidades, tais como: abastecimento e irrigação, 

regularização dos cursos d’água, geração de energia elétrica, proteção contra inundações, 

contenção de rejeitos, navegação, piscicultura, recreação entre outros. 

 Do ponto de vista econômico, as barragens são fontes importantes de energia para 

países com alto potencial hidrelétrico. Isso ocorre na China, na Índia e no Brasil, que estão 

entre os países que mais utilizam barragens como fonte de energia e de segurança hídrica 

(EPE, 2011; IEA, 2012). 

 Segundo a ANA (2017), em seu último Relatório de Segurança de Barragens 

publicado, referente ao ano de 2016, os três estados com maior número de barragens no país 

são: Rio Grande do Sul (10.555 das quais 10.486 são para usos múltiplos), São Paulo (7.356, 

das quais 7.164 são para usos múltiplos) e Minas Gerais (828, das quais 61 para usos 

múltiplos, 365 para contenção de rejeitos de mineração, 136 para geração de energia elétrica e 

266 para contenção de resíduos industriais). 

 Utilizado para estruturas de barragens, o concreto massa, segundo Albuquerque 

(2005), tem suas estruturas projetadas baseando-se na estabilidade, durabilidade, economia e 

comportamento térmico, sendo a resistência frequentemente um requisito secundário. 

 Em resumo, o concreto a ser empregado em barragens devem atender segundo Vieira 

Jr & Salles (2011) a uma série de requisitos físicos, mecânicos e, até mesmo, químicos, tais 
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como: resistência à compressão, permeabilidade no contato com água, resistência à abrasão 

devida a passagem de água em velocidade e presença de sedimentos em suspensão, entre 

outros. 

  3.1.3 A estrutura do concreto 

O cimento Portland, misturado com água e outros materiais de construção, como 

agregados miúdos e graúdos, adições cimentícias, aditivos químicos, pigmentos, cal e outros, 

resulta nos concretos utilizados na construção de casas, edifícios, pontes, barragens etc. As 

características e propriedades desses concretos irão depender da qualidade e proporções dos 

materiais com que são compostos, e com isso, cabem estudos a fim de que se tenha um certo 

controle de qualidade afim de se obter um produto final com as propriedades desejadas. 

3.1.3.1 Cimento Portland 

 O cimento é um dos componentes mais importantes do concreto, do grego 

caementum, que foi desenvolvida durante a história greco-romana. Historicamente, os gregos 

e romanos foram os primeiros a usar uma versão natural deste material conhecida por 

pozolana, do latim pozzoli, à base de rocha vulcânica queimada (CARVALHO, 2008). 

 O cimento é caracterizado pelo seu poder aglutinante, constitui-se de um material 

pulverulento, constituído de silicatos e aluminatos de cálcio, praticamente sem cal livre. Esses 

silicatos e aluminatos, complexos ao serem misturados com água, hidratam-se e produzem o 

endurecimento da massa, que pode então oferecer elevada resistência mecânica (ROMANO, 

2004). 

 Ainda segundo o autor, sua fabricação envolve as operações de preparo e dosagem, 

homogeneização, clinquerização, esfriamento, adições finais, moagem e ensacamento. De 

fabricação corrente no Brasil, tem-se os seguintes tipos de cimento: Cimento Portland Comum 

(CPC), Cimento Portland de Alta Resistencia Inicial (ARI), Cimento Portland de Alto Forno 

(AF), Cimento Portland Pozolânico (POZ), Cimento Portland Branco (CPB), dentre outros. 
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3.1.3.2 Areia 

	 As areias, segundo Wicander (2009), podem ser conceituadas como rochas 

sedimentares fragmentadas até a granulometria entre e 0,06mm à 2mm. São oriundas de 

jazidas de arenito, rocha sedimentar de qualquer mineral, os quais sofreram a ação da erosão 

pela água (do mar ou das geleiras) ou pela ação do vento, através do fenômeno designado pela 

geologia como “transporte”. 

 A areia comum para obras é a de leito de rios, acumulada há séculos, e sua função na 

argamassa de concreto é a de agregado miúdo, cuja função é preencher os espaços vazios 

entre a brita (agregado graúdo) contribuindo para a resistência do concreto (BOTELHO, 

2004). 

3.1.3.3 Brita 

 Também conhecida como agregado graúdo, a brita atua conferindo a resistência e 

solidez ao concreto. Dentre as diversas procedências geológicas, as britas mais utilizadas são 

aquelas oriundas das rochas de granito e basalto, cujas tensões de ruptura variam de 80MPa a 

200MPa, respectivamente (BOTELHO, 2004). 

 Ainda segundo o autor, na confecção de concreto armado, a engenharia utiliza o 

maior diâmetro de brita capaz de perpassar entre as ferragens e não exceder a geometria das 

fôrmas. A resistência do concreto torna-se maior quanto maior for o diâmetro da brita. Os 

diâmetros de brita mais utilizados são a brita 1 (0,5 a 19mm) e brita 2 (19mm a 38mm) 

(BOTELHO, 2004). 

3.1.3.4 Água 

 A água da composição é um componente essencial para as reações químicas que 

geram as propriedades físicas do concreto. Responsável pela hidratação do cimento, a água de 

amassamento deve ser potável, ou seja, livre de qualquer contaminação, uma vez que poderia 

influenciar nas propriedades do mesmo. 

 O teor de água do concreto fresco é dado pelo fator água-cimento, isto é, pela relação 

em peso água-cimento, que varia geralmente entre 0,3 e 0,6. Quanto maior esse fator, melhor 

a trabalhabilidade do mesmo, no entanto, menor se torna sua resistência. 
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3.2 Resíduos da Construção e Demolição (RCDs) 

 A Resolução de Nº 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tem por 

objetivo estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da 

construção civil traz em seu artigo 2º, parágrafo I que: 

Resíduos da construção civil são aqueles provenientes de construções, reformas, 
reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e 
da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, 
solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, 
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação 
elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha 
(CONAMA, 2002, p. 1). 

 

 Sabendo que os resíduos da construção civil representam um significativo percentual 

dos resíduos sólidos produzidos nas áreas urbanas além de contribuir para a degradação do 

meio ambiente, se faz necessária a adoção de diretrizes para efetiva redução dos impactos 

ambientais gerados por estes resíduos, a começar por responsabilizar os considerados 

geradores dos mesmos. 

 Além de atribuir a responsabilidade aos geradores, é imprescindível que haja uma 

conscientização global quanto a racionalização de recursos naturais e reciclagem dos mesmos, 

uma vez que diversos materiais utilizados na construção civil são naturais, sendo, portanto, 

sujeitos a escassez.  

 Segundo John (2000), o volume de recursos naturais utilizado pela construção civil, 

muitos deles não renováveis, corresponde a pelo menos um terço do total consumido 

anualmente por toda sociedade. O setor consome cerca de 210 milhões de toneladas por ano 

de agregados naturais somente para a produção de concreto e argamassas.  

 A falta de gestão de reciclagem destes recursos naturais, poderá comprometer em 

futuro breve, o modo de vida atual das sociedades (SENAI, 2005), e logo, um mecanismo 

importante a ser empregado nessa problemática é a implantação de programas de gestão 

desses resíduos. 

 Com objetivo de tornar mais efetivo este programa, tendo como base a resolução 307 

(CONAMA, 2002) tem-se definidas quatro classes de resíduos da construção civil, os quais 

devem ter tratamentos distintos: Classes A, B, C e D conforme apresentado na tabela 1. 
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Tabela 1: Classificação dos RCDs 

CLASSE	 DESCRIÇÃO	

Classe	A	 Resíduos	 reutilizáveis	 ou	 recicláveis	 como	 agregados,	 de	

construção,	 demolição,	 reformas	 ou	 reparos,	 tais	 como:	 a)	

pavimentação	 e	 de	 outras	 obras	 de	 infraestrutura,	 inclusive	

solos	 provenientes	 de	 terraplenagem;	 b)	 de	 edificações:	

componentes	 cerâmicos	 (tijolos,	 blocos,	 telhas,	 placas	 de	

revestimento	 etc.),	 argamassa	 e	 concreto;	 c)	 de	 processo	 de	

fabricação	e/ou	demolição	de	peças	pré-moldadas	em	concreto	

(blocos,	 tubos,	 meios-fios	 etc.)	 produzidas	 nos	 canteiros	 de	

obras.	

Classe	B	 Resíduos	 recicláveis	 para	 outras	 destinações,	 tais	 como:	

plásticos,	papel,	papelão,	metais,	vidros,	madeiras	e	gesso.	

Classe	C	 Resíduos	para	os	quais	não	foram	desenvolvidas	tecnologias	ou	

aplicações	 economicamente	 viáveis	 que	 permitam	 a	 sua	

reciclagem	ou	recuperação.	

Classe	D	 Resíduos	 perigosos	 oriundos	 do	 processo	 de	 construção,	 tais	

como:	 tintas,	 solventes,	 óleos	 e	 outros,	 ou	 aqueles	

contaminados	 oriundos	 de	 demolições,	 reformas	 e	 reparos	 de	

clínicas	radiológicas,	instalações	industriais	e	outros.	

Fonte: Resolução 307/2002 (CONAMA) 

 

 Na composição do RCD, segundo Cabral (2008, p. 01), argamassa, concreto e 

materiais cerâmicos somam 62% do total de RCD das cidades brasileiras, caracterizando a 

classe A aquela com maior potencial de aplicação, o que tem resultado em diversos estudos 

envolvendo sua reutilização. 

 3.2.1 Resíduos de cerâmica vermelha (RCV) 

 Dentre os RCDs classificados como do tipo A, temos os resíduos de cerâmica 

vermelha (RCV), que por sua vez caracteriza um setor industrial de expressiva produção no 

país e configuram um resíduo com evidente potencial de reaproveitamento. 

 Jerônimo et. al. (2012), traz em seu texto que até mesmo a indústria da cerâmica 

vermelha pode fornecer esse resíduo proveniente da quebra do produto final durante o 

manuseio e transporte, uma vez que embora não haja dados oficiais, a literatura relata valores 
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de perda em torno de 10% do material produzido. Esse resíduo, sob certas condições, pode ter 

características pozolânicas, que semelhante ao cimento desempenham um importante papel na 

composição do concreto devido ao efeito filler, que atua na estrutura do mesmo, ocupando os 

espaços vazios deixados pelos grãos maiores. 

 A cerâmica vermelha é caracterizada por produtos oriundos da argila e dá origem a 

diversos componentes construtivos, como telhas, lajotas, blocos, tijolos, revestimentos, entre 

outros, e por se tratar de um material frágil, colapsam facilmente gerando grande quantidade 

de entulhos seja em construções ou mesmo em reformas. 

 Dentre os principais impactos maléficos ao meio ambiente, decorrente de uma 

indústria de cerâmica vermelha, destaca-se a extração dos recursos naturais, a geração de 

resíduos sólidos e emissões gasosas, e com isso, Moura (2008), orienta reduzir os 

desperdícios que são gerados de maneira anormal, procurando sempre uma melhor opção que 

melhore o desempenho das construções quanto à geração desses resíduos bem como utilizar 

técnicas de reutilização que estão ligadas à ideia de valorizar os resíduos e reaproveitá-los, 

agregando valor ao mesmo. 

 

3.3 Reaproveitamento de RCV em concretos 

 Atualmente estudos acerca da reciclagem do resíduo de construção e demolição 

(RCD) e sua reutilização na própria construção civil como matéria prima alternativa vem se 

destacando entre os pesquisadores da área (CABRAL, 2007). A alternativa do uso desses 

resíduos é de grande eficiência, uma vez que outra fonte de matéria prima é utilizada 

(diminuindo a retirada de jazidas naturais), proporcionando ainda a redução na disposição 

incorreta e no volume final dos resíduos. 

 Com isso, o desenvolvimento dessas novas tecnologias construtivas além de estar 

diretamente ligado aos aspectos sociais e ambientais, respeitando padrões de qualidade de 

vida, proporciona a obtenção	de materiais de construção com baixo custo. 

 Estudos sobre a utilização dos RCVs para uso como agregados em argamassas ou 

concreto como agregado graúdo e miúdo vem sendo desenvolvidos (NUNES et al., 2007) 

inclusive em outros países como Inglaterra Japão e Holanda, onde	 buscam ainda sua 

consolidação no processo de reciclagem do agregado alterando as combinações entre os 
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componentes dos agregados reciclados e naturais até atingir a substituição total no concreto 

obtendo assim melhores aproveitamentos da reciclagem (ÂNGULO; JOHN, 2002).  

 No entanto, outros autores vêm mostrando que estudos técnicos têm sido 

desenvolvidos com o intuito de analisar produtos que possam substituir parcialmente o 

cimento sem causar perdas de qualidade ao concreto com ele produzido. 

 Essa substituição, segundo Jerônimo et. al. (2012) traz duas grandes vantagens: a 

diminuição do uso de cimento no concreto e a reintrodução de um resíduo no processo 

produtivo, eliminando a necessidade de destino final para este resíduo ou evitando que este 

seja disposto em locais inadequados, acarretando problemas a saúde pública. 

 A sua potencial utilização em substituição ao cimento em argamassas e concretos se 

dá devido as propriedades pozolânicas, ligadas a alta quantidade de sílica em sua composição, 

que proporcionam a reação da pozolana com o hidróxido de cálcio presente no cimento, 

formando compostos estáveis de poder aglomerante, como o silicato de cálcio hidratado, 

sendo responsável por um incremento de resistência nas pastas cimentícias, sendo este, 

caracterizado segundo Vieira (2005) como efeito pozolânico. 

 Estudos mostram similarmente que a substituição parcial do cimento por resíduos de 

cerâmica vermelha pode ser considerada viável em percentagens de até 20%, onde não se 

observa uma alteração significativa de sua resistência, sendo que o oposto fora observado em 

substituições de frações acima desse valor (GONÇALVES, 2007; TOLEDO FILHO et al. 

2007; AARTHI HARINI, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 A seguir, serão apresentados os materiais, os equipamentos e os métodos 

experimentais utilizados para a realização do presente trabalho. 

 Inicialmente, foram realizados estudos a fim de se definir a dosagem do concreto, 

que segundo Helene e Terzian (1992) constituem-se dos procedimentos necessários para 

obtenção do melhor traço entre os materiais que fazem parte do concreto. Esta proporção ideal 

dos materiais que compõe o mesmo pode ser expressa em massa ou em volume, sendo 

preferível a proporção expressa em massa seca dos materiais na seguinte ordem: (cimento : 

areia : brita : água). 

 Através dos estudos para a confecção do concreto massa convencional (sem adição), 

com uma resistência de 25MPa (kgf/cm²) aos 28 dias de cura, chegou-se a uma proporção: 

(1:1,98:3,23: 0,61) adotada como proposta primária, que teve sua composição base 

multiplicada a fim de se atender a quantidade demandada para todas as condições, com idades 

de rompimento previstas para 7, 14, 21 e 28 dias. 

  O planejamento experimental se deu na subdivisão de cinco traços distintos 

conforme apresentados na tabela 2, sendo eles, a referência (T1) e traços subsequentes (T2, 

T3, T4 e T5), sujeitados a frações de substituição do cimento pelo RCV de em 5%, 10%, 15% 

e 20% respectivamente, em percentagem mássica. Estas subdivisões permitem analisar, com 

maior amplitude, a influência das percentagens de substituição nas propriedades do material e 

com isso apresentar a viabilidade da reutilização desse resíduo. 

Tabela 2: Planejamento Experimental 

Condições	
Experimentais	

Fração	de	substituição	do	cimento	(%	
mássica)	

T1	 -	
T2	 5	
T3	 10	
T4	 15	
T5	 20	

Fonte: Próprio Autor. 
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4.1 Materiais Utilizados 

 Os seguintes materiais foram utilizados para a fabricação do concreto, objeto de 

estudo do presente trabalho: 

• Cimento Portland (CPIII); 

• Agregado miúdo (areia);  

• Agregado graúdo (brita); 

• Água de origem subterrânea de poço raso; e 

• Resíduo de cerâmica vermelha triturada (RCV). 

4.2 Procedimentos 

4.2.1 Aquisição e classificação 

 Os RCV (Figura 1) foram provenientes da sobra de material da reforma de uma 

residência situada à Rua Ribeirão Preto, 591 – Jardim São Paulo em Teófilo Otoni. Os 

mesmos encontravam-se em diversas granulometrias e com isso, o processo de 

beneficiamento do mesmo consistiu em triturá-lo por meio de um britador de mandíbulas 

(Figura 2), e posteriormente peneirá-lo de modo a se obter uma granulometria uniforme. 
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Figura 1: Cerâmica vermelha de piso triturada e peneirada. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 2: Britador de Mandíbulas 

Fonte: Arquivo pessoal 
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 Com exceção do RCV, todos os materiais foram fornecidos pela concreteira Mix 

Mattar, situada à Avenida Minas Gerais, nº 240, no bairro São Cristóvão na cidade de Teófilo 

Otoni – MG, sendo coletados diretamente em seu estado natural e com parâmetros analisados 

no instante de sua utilização não sendo, portanto, submetidos a processos de preparação ou 

ensaios.  

 O agregado miúdo utilizado foi a areia VSI (figura 3), com umidade de 2,78%, sendo 

melhor graduada e com frações finas resultantes do procedimento de transformação em areia 

artificial. Foram feitas várias retiradas de porções da mesma em diferentes lugares do monte, 

buscando uma média na sua granulometria.  

Figura 3: Areia VSI 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 A areia foi seca em panela ao fogo (figura 4) e posteriormente teve o seu teor de 

umidade (%U) determinado por meio da equação 1 mostrada a seguir: 

Equação 1: Teor de umidade (%U) da areia utilizada. 

%U =
peso	úmido − peso	seco	

peso	seco	
x100 
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Figura 4: Panela para secagem 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 O agregado graúdo utilizado na mistura do concreto foi a Brita 1 (Figura 5), que é 

caracterizada por ser a mais usada na construção civil, com dimensões entre 9,5 mm e 19 mm, 

e tem como principal objetivo aumentar a resistência do concreto, buscando uma melhor 

compactação do traço.  

Figura 5: Brita 1 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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 O cimento utilizado foi da marca Cauê CP III 40 RS de alto-forno que apresenta 

como vantagem, segundo NBR 5735 (ABNT, 1991), maior durabilidade e impermeabilidade, 

pois confere ao concreto menor calor de hidratação, maior resistência ao ataque por sulfatos e 

cloretos e maior resistência à compressão em idades mais avançadas, além de serem indicados 

em obras de concreto-massa, tais como barragens, peças de grandes dimensões, fundações de 

máquinas, entre outros. 

4.2.2 Fabricação, cura e obtenção dos corpos de prova 

Todas as etapas de mistura, moldagem e cura dos materiais foram realizadas nas 

dependências da Concreteira Mix Mattar, bem como a utilização dos equipamentos 

necessários ao trabalho. 

Após a pesagem dos constituintes de cada condição experimental, realizadas através 

de balança digital (figura 6), foram realizadas as misturas dos materiais para a produção do 

concreto com auxílio de uma betoneira e posteriormente, ainda com a massa fresca, foi 

realizada a verificação do abatimento do concreto, também conhecido como slump test (figura 

7), conforme disposto na NBR 7223 (1982). 

Figura 6: Balança digital Balmak 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 7: Slump Test 

Fonte: Arquivo pessoal 

Em seguida o concreto foi inserido nos moldes cilíndricos metálicos (figura 8) com 

dimensões de 10 cm de diâmetro por 20 mm de altura, sendo dispostos em duas camadas com 

abatimento manual de 12 golpes em cada uma delas por meio de uma haste de adensamento, 

que teve como objetivo reduzir sua porosidade ao máximo e cuidando para que o mesmo não 

sofresse segregação. Tais procedimentos de preparação dos corpos de prova seguiram as 

recomendações da norma, NBR 5738 (ABNT, 2003). 

Figura 8: Formas utilizadas para moldar os CP’s 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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 Os corpos de prova foram submetidos a um período de cura inicial ao ar de 24 horas, 

onde devido ao seu rápido endurecimento, o processo de retirada dos dos moldes pôde ser 

realizado. Os CPs foram devidamente identificados e colocados submersos em tanques de 

água saturada com cal para continuar o regime de cura úmida até a idades de controle: 7, 14, 

21 e 28 dias. 

 Respeitando a data de cura dos CP’s, fora realizada a retificação dos mesmos, que 

segundo a NBR 5738 consiste na remoção de 0,1 mm da camada externa do material, onde, 

nesse sentido, a retirada deu-se em 0,05 mm em cada extremidade (topo e base), 

possibilitando um controle geométrico e proporcionando ao CP uma superfície lisa para que 

se obtenha maior precisão nos resultados. Para esse processo foi utilizada uma retificadora da 

marca Stuhlert (figura 9). 

Figura 9: Retificadora da marca Stuhlert 

Fonte: Autor Próprio. 

  A resistência à compressão simples foi determinada segundo as recomendações da 

NBR 5739 (ABNT, 1994) onde os CP’s foram rompidos, utilizando-se uma prensa elétrica 

digital, da marca Solocap, com carga máxima de 1000 KN (Figura 10) que tem como 

princípio de funcionamento a aplicação de carga contínua até o rompimento dos corpos de 

prova, que por sua vez devem ser ajustados, individualmente, no centro do equipamento. 
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Figura 10: Maquina de compressão elétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

  

 A força (kN) suportada por cada corpo de prova antes da sua ruptura foi registrada, e 

posteriormente calculadas as respectivas resistências de cada CP aos 7, 14, 21 e 28 dias de 

cura a partir da equação 2. 

Equação 2: Conversão da resistência do corpo de prova em kN para MPa. 

fck MPa =
(fck KNAcp )

9,81
	x	100 

Onde: 

fck: Resistência característica do concreto. 

Acp: Área do corpo de prova (Acp= 78,54 cm²). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 A relação entre a água e o cimento, chamada de fator (A/C) é de suma importância 

para a qualidade do concreto devido a sua influência direta na resistência do mesmo.  

 Normalmente, o fator água/cimento é entre 0,4 e 0,7. No traço estudado, utilizou-se 

1kg de cimento e 0,61 kg de água, logo a relação usada foi de 0,61 que está dentro das 

normalidades e obteve-se uma consistência satisfatória do concreto para elaboração dos CP’s. 

 Na tabela 3 são apresentados os valores encontrados para a resistência a compressão 

dos vinte CP’s produzidos com os diferentes traços mostrados ao longo do trabalho. 

Tabela 3: Resistências de cada CP em relação aos dias de cura. 

					Traço	 			7	dias															14	dias													21	dias														28	dias	

								T1	 												14,58	MPa								15,83	MPa								19,07	MPa									20,40	MPa	

								T2	 												16,35	MPa								14,13	MPa								18,68	MPa									20,03	MPa	

								T3	 												12,61	MPa								14,87	MPa								18,05	MPa									19,65	MPa	

								T4	 														9,76	MPa								12,54	MPa								17,16	MPa									18,84	MPa	

								T5	 												11,63	MPa								12,30	MPa								13,90	MPa									15,37	MPa		

Fonte: Próprio Autor. 

Os resultados também serão apresentados através de gráficos comparativos entre o 

traço de referência (sem substituição do cimento) e os traços onde houve a substituição do 

mesmo pelo resíduo de cerâmica triturada. 
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5.1 Traço (T2) – Substituição do cimento por 5% de cerâmica vermelha de piso 

triturada. 

Figura 11: Comparativo entre os traços (T1) e (T2) 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Como podemos observar na figura 11, a princípio, no período correspondente a sete 

dias de cura o traço T2 apresentou um resultado extremamente satisfatório. Com uma 

resistência a compressão de 16,35 Mpa obteve-se um valor acima dos 60% que eram 

esperados do valor calculado para o traço 25Mpa devido ao tempo de cura e também superior 

a resistência a compressão do traço T1. Nas datas subsequentes os valores de resistência a 

compressão dos traços se equipararam, apresentando uma diferença pouco significativa, assim 

ambos atingem um valor similar e satisfatório aos 28 dias de cura. 
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5.2 Traço (T3) – Substituição do cimento por 10% de cerâmica vermelha de piso 

triturada 

Figura 12: Comparativo entre os traços (T1) e (T3) 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Inicialmente, aos sete dias de cura o traço T3 apresentou resistência a compressão 

abaixo do traço T1, diferença que foi diminuindo com o aumento do tempo de cura. Ao final 

dos 28 dias, o traço T3 apresentou um valor de resistência a compressão muito próximo a do 

traço de prova T1, com diferença pouco significativa. 

5.3 Traço (T4) – Substituição do cimento por 15% de cerâmica vermelha de piso 

triturada 

Figura 13: Comparativo entre os traços (T1) e (T4) 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Observa-se na figura 13 que o traço T4 apresenta inicialmente aos sete dias de cura 

um valor de resistência a compressão bem abaixo do esperado levando em consideração o 

tempo de cura, os 9,76 Mpa representam 39% em relação ao valor calculado para o traço de 

referência, a diferença diminui com o aumento do tempo de cura, principalmente a partir dos 

21 dias. 

5.4 Traço (T5) – Substituição do cimento por 20% de cerâmica vermelha de piso 

triturada 

Figura 14: Comparativo entre os traços (T1) e (T5) 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Na figura 14 fica mais evidente o aumento da diferença entre as resistências a 

compressão do traço de prova e os que sofreram substituição do cimento pelo RCV. Diferente 

dos resultados apresentados anteriormente o traço T5 apresenta aos sete dias uma diferença 

considerável na resistência a compressão quando comparado ao traço T1, a qual se mantêm 

até os 28 dias, onde o mesmo apresenta aproximadamente 24% de resistência quando 

comparado ao traço de prova. 
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 A Figura 15 apresenta os CP’s com substituição do cimento pelo RCV de a) 5%, b) 

10%, c) 15% e d) 20%, rompidos com 7 dias de cura em 21/jul/18. É possível observar que os 

pontos vermelhos são provenientes da cerâmica triturada, que por sua vez tem mais evidência 

na superfície do CP a medida que se tem o aumento da porcentagem de RCV no traço. 

 

Figura 15: Corpos de prova com 7 dias de cura. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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 Já a figura 16, ilustra os CP’s na mesma sequência apresentada na imagem anterior, 

no entanto contendo os CP’s rompidos com 14 dias de cura em 28/jul/18. É possível notar que 

com mais dias de cura os CP’s foram ficando com uma coloração mais escura. 

 

Figura 16: Corpos de prova com 14 dias de cura. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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 São apresentados na figura 17 apresenta os CP’s com substituição do cimento pelo 

RCV de a) 5%, b) 10%, c) 15% e d) 20% rompidos aos 21 dias em 04/ago/18.  

 

Figura 17: Corpos de prova com 21 dias de cura. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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 E por fim, a figura 18 ilustra, na mesma sequência apresentada na imagem anterior, 

contendo, no entanto, os CP’s rompidos aos 28 dias de cura, em 11/ago/18. 

 

Figura 18: Corpos de prova com 28 dias de cura. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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6 CONCLUSÃO 

 
 Os resíduos provenientes de reformas ou quebras de pisos de cerâmica vermelha 

compõe um grande volume de matérias primas que podem ser utilizadas na composição de 

materiais de construção usuais, como o concreto, trazendo ganhos ambientais e econômicos à 

medida que se diminui a quantidade de cimento utilizado, além de propor um meio de 

reciclagem do mesmo para que não seja disposto de maneira inadequada no meio ambiente. 

 A incorporação de resíduos de cerâmica vermelha pode ser uma alternativa eficiente 

para minimizar a utilização do cimento em obras de grande vulto, uma vez que o mesmo se 

constitui de uma matéria prima natural não renovável, além de contribuir para uma 

diminuição no calor gerado na reação de hidratação do cimento, responsável pela fissuração 

do concreto em menores idades e que são indesejáveis em estruturas de barragens. 

Com base nos resultados obtidos, os traços que possuem uma substituição do 

cimento pelo RCV em até 15%, apresentam valores de resistência a compressão muito 

próximos ao traço de referência, esse resultado satisfatório indica que os mesmos podem ser 

usados em qualquer obra estrutural, como vigas, pilares, lajes, ou até mesmo em barragens. 

Apesar de todos traços terem apresentado resultados de resistência menores que seus 

respectivos traços de referência, há uma tendência de queda desse efeito negativo com o 

avanço da idade, o que pode ser consequência das reações pozolânicas subsequentes. 

Outra alternativa de uso se dá aos possíveis traços que possuam uma proporção de 

substituição do cimento pelo RCV maior que 15%, isso pois, apesar de apresentar uma 

resistência a compressão pouco satisfatória, esses compósitos podem ser formulados para 

baixas exigências estruturais, como em elementos de vedação, calçadas, entre outros, 

resultando em um maior aproveitamento do RCV. 

Com isso, pode-se concluir que a cerâmica vermelha de piso triturada é ideal para a 

substituição proposta ao cimento, uma vez que além dos benefícios trazidos pela adição 

pozolânica que estão diretamente relacionados  a diminuição da porosidade e 

consequentemente da permeabilidade das estruturas que contem essa adição, a substituição  

em massa do cimento gera economia e no ponto de vista da sustentabilidade resulta na 

diminuição do consumo de matérias primas naturais na fabricação, somado a reciclagem do 

RCV. 
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Como sugestão aos futuros trabalhos, recomenda-se uma caracterização precisa desse 

resíduo a fim de se identificar seus constituintes e suas proporções para que se tenha um 

planejamento mais preciso da dosagem a fim de se padronizar os traços do concreto a 

depender do seu uso. 

Propõe-se ainda estudos quanto à variação da granulometria do resíduo cerâmico e 

também do fator água/cimento empregado, a fim de se estabelecer às condições ideais para a 

utilização do resíduo cerâmico como material pozolânico em substituição parcial do Cimento 

Portland. 

Por fim, uma outra sugestão se baseia no estudo econômico do uso dos resíduos de 

cerâmica vermelha, avaliando se os custos com implantação de um programa de 

gerenciamento de resíduos são compensados pela diminuição nos custos investidos nas 

matérias primas já utilizadas tradicionalmente na fabricação do concreto.  
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