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RESUMO
A indústria metalúrgica caracteriza-se como um setor gerador de grandes volumes
de resíduos inerentes aos seus processos de produção. A aplicação desses resíduos
como adição mineral na indústria cimenteira constitui uma alternativa que está
sendo amplamente pesquisada, incentivando as práticas sustentáveis na construção
civil. Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade técnica da aplicação
de resíduo proveniente do processo de produção do silício metálico, como adição
mineral na substituição parcial do clínquer na fabricação do cimento Portland
AÇAÍ. Destacando a verificação da possibilidade de utilização do resíduo com os
fins propostos, realizou-se o beneficiamento e o estudo das características físicoquímicas e das propriedades do resíduo, através de ensaios e métodos
padronizados, focalizando-se as propriedades pozolânicas do material. Os
resultados obtidos apontam uma ótima perspectiva em atribuir a este material valor
agregado.
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1. Introdução
A indústria metalúrgica caracteriza-se como um setor gerador de grandes volumes de resíduos inerentes
aos seus processos de produção. Esta problemática está presente também no processo de fabricação de
silício metálico realizado pela empresa Dow Corning Silício do Brasil, localizada no município de Breu
Branco, estado do Pará.
Celik et al. (2015) destacam o fator da indústria da construção civil ser caracterizado um grande
consumidor de recursos naturais, tornando assim, um setor com grande potencial para utilização de
resíduos e subprodutos industriais. Do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010, estimula fortemente a utilização de resíduos em
processos, estimulando o desenvolvimento de pesquisas para o desenvolvimento de materiais
alternativos.
Considerando a evolução nas pesquisas de novos materiais, diversos subprodutos como a cinza
volante, argila ativa, cinza de casca de arroz, escória de alto forno, sílica de fumo, resíduo de porcelanato
apresentam propriedades pozolânicas, quando utilizados na forma de adições minerais, tornando-se uma
alternativa aos problemas de disposição de resíduos. Essas adições quando incorporadas na produção de
materiais cimentícios promovem melhora no desempenho do cimento Portland e redução nos custos de
produção (Silva, 2011). Além disso, o emprego de materiais pozolânicos em cimento Portland gera
matrizes mais duráveis, devido à reação pozolânica, que consome o hidróxido de cálcio e produz
compostos de silicatos e aluminatos de cálcio hidratados (Silva, 2016).
A utilização destes resíduos centra-se nos benefícios tecnológicos, assim como no aspecto
ambiental, na busca pela redução da quantidade de aglomerantes hidráulicos utilizados, proporcionando
uma destinação final adequada para estes subprodutos (Mohammed et al. 2012).
A NBR 12653/2012 especifica os materiais pozolânicos, sendo estes “materiais silicosos ou
sílico-aluminosos que em si mesmo possuem pouca ou nenhuma propriedade cimentante, mas, numa
forma finamente dividida e na presença de umidade, reage quimicamente com o hidróxido de cálcio a
temperatura ambiente para formar compostos com propriedades cimentantes”.
O resíduo utilizado nesta pesquisa é proveniente da produção de silício metálico na empresa Dow
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Corning Silício do Brasil. O produto tem como matéria-prima para sua fabricação o carvão vegetal,
cavaco (lenha) e quartzo, sendo o quartzo seu principal insumo.
Durante o processo de fabricação do silício metálico, na etapa de pré-separação do material,
ocorre geração deste resíduo de origem vegetal e mineral e coloração cinza. Este material fica depositado
em contêineres, não tendo destinação momentânea. A Figura 1 apresenta um esquema de produção do
silício metálico, com destaque para a obtenção do resíduo em estudo, na etapa denominada de “préseparador”.

Figura 1 - Processo de produção do silício metálico. Fonte: Dow Corning Silício do Brasil, 2014.
Destaca-se que este resíduo atualmente não apresenta destinação adequada e estudos validados
para sua utilização, acarretando na deposição no próprio pátio da empresa. Segundo informações
fornecidas pela empresa Dow Corning são produzidos, aproximadamente, 40 toneladas/mês de resíduo
do pré-separador.
A geração significativa deste resíduo evidencia a necessidade em desenvolver uma solução
eficiente para um subproduto industrial em abundância, com a necessidade urgente de atribuir uma
destinação adequada, atribuindo a este material valor agregado.
Desta forma, este cenário é uma preocupação para os dirigentes da empresa que buscam a
manutenção da certificação ambiental, ISO 14001, a qual prevê dentro do sistema de gestão ambiental,
que a organização identifique os aspectos ambientais (resíduos e subprodutos) e recomenda que sejam
tratados prioritariamente pelo sistema da gestão ambiental da organização os resíduos gerados pela sua
planta industrial.
O objetivo principal do estudo é a incorporação desse resíduo na produção do cimento AÇAÍ na
forma de adição mineral pozolânica, cimento este fabricado pela empresa cimento verde do Brasil
(CVB), município de Açailandia – MA. Possibilitando aprofundar o conhecimento sobre as
propriedades do resíduo industrial em destaque e contribuir para agregar valor econômico a esse
material, focalizando-se as propriedades pozolânicas do material.
Considerando a preocupação com a sustentabilidade ambiental da empresa Cimento Verde Brasil,
que já adota o reaproveitamento de resíduos industriais para utilização na fabricação do cimento AÇAÍ.
Desta maneira, tem-se como um dos objetivos da empresa, a incorporação de resíduos que proporcione
benefícios no processo de fabricação do cimento, assim como melhorias nas propriedades do concreto.
Vale ressaltar que a adição de materiais com propriedades pozolânicas apresenta dentre alguns
benefícios: ganho na resistência mecânica, durabilidade e a redução do calor de hidratação em concretos
e argamassas (Rojas et al. 2000).
Neste aspecto, Andrade (2012) ressalta que o desenvolvimento das reações pozolânicas
proporciona a formação de compostos hidratados mais homogêneos e induz a uma diminuição nos teores
de hidróxido de cálcio na solução dos poros do concreto, acarretando uma pasta mais densa e
homogênea, substituindo poros grandes por menores, o que dificulta o ingresso e deslocamento de
agentes agressivos no interior da pasta. Por efeito físico, as partículas pequenas propiciam um maior
empacotamento com o cimento e diminuem o efeito parede da zona de transição, promovendo o aumento
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da resistência do concreto. A proporção para substituição do cimento por adições varia conforme o tipo
de adição.

2. Materiais e métodos
No procedimento experimental realizado em laboratório, os materiais utilizados foram: Cimento Portand
pozolânico – CP II E 32/ CVB – AÇAÍLÂNDIA, resíduo do pré-separador, areia normal e água. As
características técnicas do cimento utilizado estão apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1 - Características do CP II E 32/ CVB.
Características avaliadas
Massa específica (g/cm3)
Início
Tempo de pega
(h:mm)
Fim
Densidade aparente (g/cm3)
Superfície específica (m2/kg)

CPII E 32/CVB
2,95
02:25
03:05
1,26
325

Método (NBR)
NM 23:2001
NM 65:2003
NM 65:2003
NM 23:2001
16372:2015

As amostras do resíduo em estudo foram coletadas na empresa Dow Corning Metais do Pará
Indústria e Comércio Ltda., diretamente dos contêineres de descarte da fábrica. A Figura 2 destaca o
aspecto do resíduo in natura.

Figura 2 - Resíduo do pré-separador in natura.
O programa experimental para verificação do potencial pozolânico do resíduo do pré-separador
como material de substituição parcial do cimento foi subdivido em etapas, compreendendo a coleta,
amostragem e caracterização do resíduo in natura, sendo realizado posteriormente o beneficiamento
deste resíduo e caracterização depois de finamente moído, e finalmente, realizou-se a investigação
acerca do potencial para atividade pozolânica desse material. Sendo os ensaios realizados em dois locais
distintos: Laboratório de Engenharia Civil da UFPA- Campus Tucuruí e Laboratório da empresa CVB.
Para o estudo, realizou-se o beneficiamento (moagem), com o objetivo de transformá-lo em um
material finamente moído, com finura aproximada à do cimento. O respectivo processo foi executado
em um protótipo de moinho durante 75 minutos, utilizando a faixa de temperatura entre 280 oC a 320
ºC. Este ensaio foi realizado no laboratório da indústria Cimento Verde do Brasil (CVB).
A amostra foi caracterizada pelos métodos espectrometria de emissão ótica com plasma
indutivamente acoplado (ICP-OES) e análise por fluorescência de raios – X. A amostra também foi
analisada em laboratório quanto à distribuição granulométrica segundo a NBR NM 248:2003.
Para a determinação da finura do material pelo método de permeabilidade ao ar (método de
Blaine), utilizou-se a NBR 16372:2015. Sendo especificada a superfície específica do resíduo, por meio
do permeabilímetro de Blaine, onde foi possível observar o tempo requerido para uma determinada
quantidade de ar fluir através de uma camada de resíduo compactada de dimensões e porosidades
especificadas.
Dentre os possíveis métodos de avaliação da atividade pozolânica, adotou-se as recomendações
da NBR 5752:2012 que prescreve o método de ensaio de atividade pozolânica através do índice de
atividade com cimento (IAP). Esta norma baseia-se em medir a resistência mecânica de argamassas de
cimento, a partir da incorporação de materiais pozolânicos.
Desta maneira, foram produzidas duas argamassas: uma argamassa de referência, denominada de
“A” e constituída de cimento AÇAÍ CP II E 32/ CVB, areia e água, e uma argamassa “B” com a
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substituição de 35% em massa do cimento pelo resíduo, areia e água. Ambas as argamassas obtiveram
espalhamento de 225 ± 5 mm.
Para o ensaio de resistência à compressão simples, obedecendo a NBR 7215:1996 foram
moldados 6 corpos de prova utilizando a argamassa A (referência) e outros 6 corpos de prova com
argamassa B, sendo ensaiados nas idades de 1, 3, 7 e 28 dias.
Calculou-se o índice de desempenho com cimento Portland aos 28 dias, utilizando equação 1,
conforme NBR 5752:2012, onde Ic representa o índice de desempenho com cimento aos 28 dias; f cb é
a resistência média aos 28 dias dos corpos de prova moldados com cimento Portland e 35 % de resíduo;
fca é a resistência média aos 28 dias dos corpos de prova moldados apenas com cimento Portland.

Ic 

f cB
 100
f cA

(1)

3. Resultados
Considerando a fundamental importância do estudo das características físico-químicas e das
propriedades dos resíduos para a verificação da possibilidade de utilização do resíduo com os fins
propostos, na Tabela 2 estão indicadas as principais características físicas do resíduo e a Figura 3 ilustra
a curva granulométrica do material (in natura).
Tabela 2 - Características físicas do resíduo in natura.
Características avaliadas
Diâmetro máximo (mm)
Módulo de Finura (MF) (%)
Absorção (%)
Massa específica (g/cm3)

Resultado
4,7
1,8
12
1,92

Método (NBR)
248:2003
248:2003
NM 30:2001
NM 23:2001
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Figura 3 - Curva granulométrica do resíduo in natura.
Conforme a Tabela 2 observa-se que o resíduo in natura, pode ser enquadrado como um material
de granulometria miúda, tal qual uma areia fina, uma vez que obteve diâmetro máximo de 4,7 e MF de
1,8. Segundo Fusco (2012), o MF indica a classificação das granulometria dos agregados miúdos: areia
grossa (MF>3,9), areia média (2,4< MF<3,9) e areia fina (MF<2,4). Em relação à granulometria do
material (Gráfico 1) nota-se que o resíduo in natura obteve aproximadamente 100% de material retido
na peneira # 200 (abertura 0,075 mm).
A Tabela 3 apresenta as características físicas da amostra do resíduo após processamento de
moagem em 75 minutos.
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Tabela 3 - Características físicas do resíduo do pré-separador moído em 75 minutos.
Características avaliadas
Finura Peneira 200 (% retida)
Finura Peneira 325 (% retida)
Superfície Específica (m²/kg)

Resultado
4,83
19,68
386,6

O percentual retido na peneira #200 foi igual a 4,83% indicando que o beneficiamento do resíduo
por meio de moagem proporcionou maior finura ao material, quando comparado com a sua
granulometria in natura.
Para a superfície específica Blaine o resultado obtido foi correspondente a 386,6 m²/kg. Vale
comentar que estudos realizados por Isaia (2007) utilizando cinza volante e Cordeiro et al. (2011) com
a cinza da casca de arroz, avaliaram a influência da superfície específica na atividade pozolânica,
verificando que a relação se mostra diretamente proporcional; quanto maior a área superficial maior a
sua reatividade, o que, portanto exerce influência na velocidade de desenvolvimento de resistência da
argamassa endurecida (Mehta e Monteiro, 2008).
Em relação ao resultado da análise química, os principais elementos químicos do resíduo do préseparador estão apresentados na Tabela 4. A análise apresentou altos teores de sílica (SiO2),
correspondente a 83 %, e quantidades menores de alumina e óxido de magnésio (Al2O3 e MgO).
Destaca-se assim, a predominância da sílica, aspecto característico de materiais pozolânicos, sendo este
um fator muito importante na reatividade pozolânica.
Tabela 4 - Caracterização química do resíduo do pré-separador (valores em ppm).
Propriedades Determinadas
Perda ao fogo
Óxido de magnésio (MgO)
Dióxido de silício (SiO2)
Óxido de ferro (Fe2O3)
Óxido de alumínio (Al2O3)
Óxido de cálcio (CaO)
Óxido de sódio (Na2O)
Álcalis Totais
Óxido de potássio (K2O)
Equiv. Alcalino
Sulfato de cálcio (CaSO4)

Teores
2,92
1,46
83,00
0,15
1,80
0,53
0,18
0,62
0,58
0,00

Limites NBR 13956:1997
≤6,0
N.E.
≥85,0
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.

Método de Ensaio

NBR NM 18/2004
NBR NM 17/2004

A NBR 12653:2012 estipula que a soma dos óxidos de SiO2, Al2O3, e Fe2O3 seja igual ou superior
a 70%, referente a Classe C: cinzas volantes e materiais resultantes da queima do carvão. Nesse quesito
o resíduo apresentou soma destes elementos de 84,95 %, atendendo a norma.
Conforme o ensaio de atividade pozolânica obtiveram-se os resultados médios dos corpos de
prova por idade (1,3, 7 e 28) para o ensaio de resistência à compressão axial e estão indicados na Figura
4.
Conforme a Figura 4 observa-se que à medida que as idades foram aumentando as resistências
foram maiores também, apresentando um desempenho similar. O valor da resistência da argamassa A
(referência), aos 28 dias atingiu 34,8 MPa, enquanto o valor da argamassa B contendo adição do resíduo,
obteve 30,4 MPa.
Apesar do resultado da argamassa B ter sido inferior, em comparação com a argamassa de
referência, pode-se considerar o resultado satisfatório, uma vez que o teor de substituição de cimento
pelo resíduo (igual a 35%) pode ser considerado significativo.
De acordo com a NBR 12653 /2012 o IAP é um dos principais requisitos físicos para a
classificação de um material como sendo pozolânico. Desta maneira, para que um material apresente
atividade pozolânica, o material deve reagir com o hidróxido de cálcio em presença de água e formar
compostos com propriedades cimentícias. Utilizando a Equação 1 prescrita na NBR 5752/2012, obtevese o índice de atividade pozolânica correspondente a 87,3%.
Analisando outras pesquisas envolvendo a utilização de subprodutos industriais, vale destacar
alguns destes estudos: Gonçalves (2007) realizando ensaios com resíduos de cerâmica vermelha
alcançou um IAP de 88%; Silva (2016) realizou a avaliação da atividade pozolânica dos resíduos de lã
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de rocha, fibra de vidro e lã de vidro, obtendo 84,8%, 61,3% e 98,7%, respectivamente. A caracterização
quanto ao IAP da sílica ativa, de acordo com Araújo (2007) corresponde a 115%. Neste aspecto,
observa-se que atividade pozolânica do resíduo do pré-separador apresentou valor inferior, se
comparado com a sílica ativa, por outro lado os resultados são próximos dos encontrados nas pesquisas
citadas, utilizando subprodutos industriais.
Sabe-se que NBR 12653:2012 estabelece que a argamassa apresente um IAP ≥ 75% para que o
material possa ser classificado como pozolânico. Portando, o valor encontrado é satisfatório, atendendo
a norma supracitada.
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Figura 4 - Resistência à compressão das Argamassas A (referência) e B (cimento com adição
de 35% de resíduo).

4. Conclusões
Verificou-se que o resíduo do pré-separador proveniente da produção de silício metálico, apresentou
resultados satisfatórios para a utilização como substituição parcial do clínquer na fabricação do cimento
AÇAÍ, podendo assim, constituir uma nova fonte de material pozolânico para o setor cimenteiro na
região, que por sua vez apresenta exponencial exigência por adições minerais viáveis, englobando os
aspectos técnicos, ambientais e econômicos.
Os resultados encontrados para as propriedades físico-químicas do resíduo do pré-separador
indicaram alto teor de sílica e boa superfície específica, o que contribui com a atividade pozolânica dos
materiais a base de cimento. Ainda, o IAP obtido do ensaio (87,3%) apresentou valor superior ao
mínimo estabelecido pela norma específica (75%), indicando que o resíduo do pré-separador pode, de
fato, ser utilizado como um material pozolânico, sendo que o emprego destes materiais em cimento
Portland proporciona a obtenção de matrizes mais duráveis, devido à reação pozolânica.
Quanto aos benefícios técnicos da utilização de materiais pozolânicos em concretos e argamassas
destaca-se também o ganho de resistência mecânica, durabilidade e redução do calor de hidratação da
mistura no processo de cura.
Para a empresa CVB o reaproveitamento do resíduos do pré-separador na produção do cimento
AÇAÍ torna-se interessante, pois pode promove benefícios econômicos e ambientais, tais como, a
redução dos custos energéticos necessários para a fabricação do cimento e o menor exploração de
matérias primas utilizadas na produção do cimento.
Por fim, o resultado da pesquisa demonstra uma alternativa viável tecnicamente de utilização do
resíduo podendo solucionar o problema de descarte deste material na empresa Dow Corning, diante da
quantidade produzida (40 toneladas/mês), além de contribuir com a manutenção da certificação
ambiental da empresa (ISO 14001). Por outro lado, o aproveitamento do resíduo também pode gerar
benefícios econômicos à Dow Corning, caso seja comercializado, agregando valor a este subproduto
industrial.
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