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RESUMO 

 

O caulim é uma rocha, constituída de material argiloso, de granulometria fina, constituído de 

silicatos hidratados de alumínio, normalmente com baixo teor de ferro, de cor branca ou quase 

branca. Apresenta características especiais que permitem sua utilização na fabricação de papel, 

cerâmica, tintas e outros. No entanto, sua extração e beneficiamento provocam a geração de 

enorme quantidade de resíduos. Assim, esse trabalho tem por objetivo estudar a utilização do 

resíduo do beneficiamento do caulim como agregado mineral em argamassas destinadas à 

construção civil. Neste trabalho foram formuladas argamassas substituindo parcialmente a areia 

de quartzo por resíduo de caulim. Em seguida, foram confeccionados corpos-de-prova e 

determinada à resistência de aderência à tração e o seu deslizamento. A substituição parcial da 

areia de quartzo por resíduo de caulim permitiu a formulação de uma argamassa capaz de 

atender as especificações segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, gerando um 

produto que pode atender a uma demanda comercial. 
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ABSTRACT 

 

Kaolin is a rock consisting of clay material, fine particle size, composed of hydrated aluminum 

silicates, generally with low iron content, white or almost white color. It offers special features 

that allow its use in papermaking, ceramics, paints, and others. However its extraction and 

processing cause the generation of large amounts of waste. Thus, this work aims to study the 

use of kaolin waste as mineral aggregate in mortars intended for construction. In this work were 

formulated mortars partially replacing the quartz sand by kaolin waste. Then were made bodies 

test piece and determined the tensile strength and its slip. Partial replacement of quartz sand by 

kaolin residue allowed the formulation of a mortar able to meet the specifications according to 

the Brazilian Association of Technical Standards, creating a product that can meet a commercial 

demand. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Na mineração, são resíduos gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios. (PNRS, 2010). Grande parte das indústrias mundiais consideram 

seus resíduos como materiais que precisam ser descartados, sem desenvolver um meio para a 

reutilização do material oriundo. A indústria de extração e beneficiamento do caulim se 

comporta de maneira semelhante com o resíduo gerado (TULYAGANOV, 2002, RAUPP- 

PEREIRA, 2006). 

Apesar da grande importância tecnológica do caulim, sua extração e beneficiamento 

produzem enorme quantidade de resíduos, em virtude do seu processamento ter um 

aproveitamento de, aproximadamente, 30% do total extraído (TULYAGANOV, 2002, RAUPP- 

PEREIRA, 2006). 

A Figura 1 mostra o rejeito fino denominado Siri, proveniente do processo de 

beneficiamento do caulim do junco do Seridó. 

 

Figura 1 - Rejeito fino (Siri) gerado no processo de beneficiamento do Caulim do Junco do Seridó 

FONTE: AUTOR, 2015 

 
 

Nesse sentido, a utilização dos resíduos da extração e do beneficiamento mineral em 

produtos para construção civil tem-se mostrado uma ótima alternativa para diversificar a oferta 

de matérias-primas e para a economia de recursos naturais, onde a reutilização será uma das 

principais alternativas para o desenvolvimento sustentável. Estas ações visam reduzir os 

impactos ambientais e também atuam para que um maior valor seja agregado ao material, 

gerando além de uma melhora na qualidade de vida dos moradores da região, emprego e 

desenvolvimento para a comunidade local (TULYAGANOV, 2002, RAUPP-PEREIRA, 2006). 
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No Nordeste as principais indústrias mineradoras de caulim estão localizadas nos 

municípios de Equador (RN) e Junco do Seridó (PB) (SOUSA, 2007). 

A areia de quartzo são partículas de rochas desagregadas, com granulometria variando 

entre 0,063 a 2,0 mm. É utilizada como agregado mineral na formulação de argamassas para 

piso e reboco. 

Argamassa colante tipo AC-II é constituía por cimento Portland que é responsável pela 

resistência mecânica; por agregados miúdos que são responsáveis pela melhora nas 

propriedades de elasticidade e na viscosidade plástica, os bactericidas cuja função é diminuir a 

contaminação microbiana do material quando armazenado enquanto é utilizado, o éter de 

celulose é utilizado como agente retentor de água, e o polímero de acetato de vinila - PVA que 

melhora as propriedades de flexibilidade, adesão, resistência à tração/compressão e deformação 

(SOUSA,2007). 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 MATERIAIS 

 Rejeito de Caulim, procedente das usinas de beneficiamento do Junco do Seridó; 

 Areia de quartzo; 

 Cimento Portland CPII Z-32; 

 Éter de celulose; 

 Polímero de Acetato de Vinila – PVA; 

 Azulejos; 

 Placas de concreto; 

 Água potável. 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 DESAGREGAÇÃO 

 
Primeiramente o resíduo de caulim foi desagregado manualmente com a finalidade de 

reduzir os tamanhos para se tornar compatível com a etapa posterior de peneiramento. 

Para a Areia de quartzo foi realizado o processo de moagem, utilizou-se moinho de bolas 

com capacidade para 8 kg de material. O percentual de enchimento do moinho foi de 60 %, 

sendo 30 % de material e 30 % de bolas. 

A moagem foi realizada no Laboratório do CT-Minerais do SENAI, utilizando moinho 

de bolas, provido de carcaça de porcelana e bolas de calcedônia. A Figura 2 apresenta o moinho 

de bolas utilizado no experimento, onde sua ação de desagregação era realizada durante 30min. 
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Figura 2- Moinho de bolas utilizados no experimento 
FONTE: AUTOR, 2015 

 
 

2.2.2 PENEIRAMENTO 

A etapa de peneiramento foi dividida em duas partes, uma para realização da análise 

granulométrica, ensaio de difração de raios-x, fluorescência de raios-x e microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) com peneiramento em malha 325 e outra para se obter uma fração passante 

em 48 malhas para utilização na formulação das argamassas. 

O peneiramento foi realizado usando-se um agitador de peneiras (Figura 3) operando 

com frequência de 10 Hz e tempo de 30 min, o passante é o material (resíduo de caulim ou areia 

de quartzo) utilizado para a mistura da argamassa. 
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Figura 3- Agitador de peneiras usado nos ensaios de peneiramento. 
FONTE: AUTOR, 2015 

 
2.3 FORMULAÇÃO DA ARGAMASSA 

Os componentes utilizados para formulação da argamassa foram: areia de quartzo, 

resíduo de caulim, cimento portland CPII Z - 32, celulose e PVA. 

No laboratório foram preparados quatro tipos diferentes de composições de argamassa 

AC-I, como mostra a Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Componentes da Argamassa; FONTE: AUTOR, 2015 

 

 

Formulação Agregado Mineral 

(g) 

Cimento 

Portland (g) 

Aditivo I Éter de 

Celulose (g) 

Aditivo II 

PVA (g) 

  

Areia de Quartzo 
 

Caulim 
   

 

I 
 

400,0g 
 

400,0g 
 

200g 
 

0,18g 
 

0,5g 

 

II 
 

560,0g 
 

240,0g 
 

200g 
 

0,18g 
 

0,5g 

 

III 
 

480,0g 
 

320,0g 
 

200g 
 

0,18 
 

0,5g 

 

IV 
 

720,0g 
 

80,0g 
 

200g 
 

0,18g 
 

0,5g 

 
Cada  um  dos  tipos  de  argamassa  preparados  contém  uma  quantidade  de  1,0 Kg, 
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seguindo as proporções mostradas na Tabela 1. Na realização dos ensaios, os componentes 

foram colocados em uma bandeja de 15 cm por 30 cm e, homogeneizados de forma manual 

com uma colher de pedreiro, por cerca de 15 min. Na Figura 4 se mostra como os componentes 

tais como: agregados minerais, cimento e aditivos eram colocados antes de se proceder à sua 

homogeneização. 

 

Figura 4 - Componentes utilizados para composição da argamassa 
FONTE: AUTOR, 2015 

 
2.4 ENSAIO DE ASSENTAMENTO 

Para o assentamento da placa cerâmica foi utilizada uma quantidade de 400 mL de água 

para cada quilo de argamassa preparada com essa finalidade. A mistura umedecida passou 15 

min em repouso, em seguida colocada sobre uma placa ou substrato de concreto de dimensões 

30 cm por 30 cm para o respectivo assentamento da placa cerâmica (Figura 5). O assentamento 

da cerâmica foi realizado tanto em substrato de concreto quanto em superfície vertical, que era 

uma parede ou muro. Esse último era realizado, com o intuito de determinar o deslizamento da 

cerâmica, logo após o seu assentamento (Figura 6). 
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Figura 5 - Placas cerâmicas assentadas nas placas de concreto durante o processo de cura 

FONTE: AUTOR, 2015 

 

Figura 6 - Placas cerâmicas assentadas na parede para o ensaio de deslizamento 

FONTE: AUTOR, 2015 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos no trabalho serão discutidos através dos ensaios de deslizamento 

e de resistência ao arranque. Esses ensaios são relevantes na formulação de argamassas 

comerciais já que viabilizam a sua comparação com as especificações técnicas recomendadas 

pela ABNT. 

3.1 ENSAIO DE DESLIZAMENTO 

O ensaio de deslizamento foi realizado 24 h após o assentamento da cerâmica. As placas 

cerâmicas foram assentadas na posição vertical e colocado pontos de marcação (Figura 8) para 
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permitir a leitura e certificar, se houve o deslizamento, conforme especificação referenciada na 

norma ABNT-NBR 14081-5. 

 

Figura 7 - Teste de deslizamento 

FONTE: AUTOR, 2015 

 

As composições de argamassa ensaiadas neste trabalho apresentaram resultados 

satisfatórios no teste de deslizamento onde, de acordo com ABNT-NBR-14081-5/2012 o 

deslizamento deve ser igual ou inferior a 2,0 mm. Constatou-se através de medições realizadas 

com paquímetro que o deslizamento da cerâmica foi, em todos os casos, muito inferior a 2,0 

mm. 

 
3.2 ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO ARRANQUE 

O ensaio de resistência ao arranque foi realizado no 28º dia após o assentamento da 

placa cerâmica. Nesse tempo de cura as amostras foram mantidas sob as condições 

ambientais, recomendadas pela ABNT- NBR 14081-4, com uma temperatura ambiente de 23 ± 

2 ºC, umidade relativa do ar de 60 ± 2 % e velocidade de vento máxima de 0,15m/s. O ensaio 

foi realizado em espaço fechado onde não houve correntes de vento. 

No ensaio de resistência ao arranque por tração simples foi aplicada uma força que ia 

aumentando gradualmente até o máximo de 250 ± 50 N.s-1 onde ocorria o total descolamento 

da placa cerâmica. (ABNT- NBR 14081-4, 2012). Para este ensaio, utilizamos o equipamento 

abaixo (Figura 8), onde o mesmo, por meio de um macaco hidráulico e um manômetro era 

capaz de inferir a pressão imposta sobre o azulejo colado à placa de concreto, sendo assim 

possível a determinação da aderência entre ambas. 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

 

 
 

Figura 8 - Ensaio de Resistência ao arranque por tração. 

FONTE: AUTOR, 2015 

 
 

Na Tabela 2 são apresentados os resultados obtidos no ensaio de resistência ao arranque. 

A Tabela mostra que a formulação I com uma pequena força aplicada (0,075 MPa) há 

descolamento da cerâmica. A norma da ABNT recomenda que no ensaio de arranque o 

descolamento da cerâmica pode ocorrer com aplicação da força de > 0,5 Mpa. Conforme a 

Tabela 3, tanto as formulações II e III o descolamento da cerâmica ocorreu em 0,608 e 0,860 

mPa, respectivamente. Enquanto que na formulação IV, com uma força aplicada de 0,922 MPa, 

não houve descolamento da cerâmica. 

Tabela 2 - Resultados do Ensaio de resistência ao arranque por tração referente a cada traço 
FONTE: AUTOR, 2015 

Formulação Mpa Tipos de Deslocamento 

I 0,075 Deslocamento na interface 

argamassa e placa cerâmica (A/P) 

II 0,608 Deslocamento da camada de 

argamassa colante (A) 

III 0,860 Deslocamento da camada de 

argamassa colante (A) 

IV 0,922 Não houve deslocamento 

A formulação da argamassa I apresentou resultado inferior < 0,5 Mpa, não se adequando 

às especificações da ABNT NBR 14081. Esse comportamento estaria relacionado à maior 

quantidade de resíduo de caulim, onde esta formulação teve quantidades iguais para a areia do 

quartzo e o resíduo de caulim. 
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As composições de argamassa II, III e IV, apresentaram resultados satisfatórios no teste 

de resistência ao arranque por tração obtendo resultado superior > 0,5 Mpa. Esse 

comportamento estaria diretamente relacionado à maior proporção de areia de quartzo e menor 

proporção de resíduo de caulim nas composições da formulação. As formulações de argamassa 

II, III e IV teriam a qualidade necessária para serem potencialmente comercializadas. 

4. CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho permitiram concluir que: 

O resíduo do caulim, fração mais fina, gerada no beneficiamento (“Siri”) apresentou 

condições favoráveis para uso como agregado mineral na formulação de argamassas, desde que 

o mesmo seja dosado em uma proporção adequada junto com areia de quartzo. 

O resíduo de caulim apresentou um teor de SiO2 de 54,83 % e baixo teor de Fe2O3 (1,46 

%). A granulometria requerida para argamassa que é de –48 malhas (-0,30 mm) pode também 

ser obtida, a partir desse resíduo. 

Em termos de teor de SiO2, o resíduo de caulim apresentou valor inferior, quando 

comparado com o teor de SiO2 para uma areia de quartzo. No entanto, os ensaios de 

deslizamento e arranque foram satisfatórios para as formulações II, III e IV. Isso permite 

concluir que a substituição parcial da areia de quartzo pelo resíduo não deve ser maior que  30 

%, para não alterar significativamente a qualidade da argamassa colante. 

A argamassa colante de formulação II, III e IV, obtiveram resultados satisfatórios, de 

acordo com as exigências de qualidade recomendadas pela ABNT, requeridas para produto 

comercializáveis. 
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